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InnehållÅrs- och hållbarhetsredovisning

För första gången har vi gjor t en full-
ständig hållbarhetsredovisning och integrerat den 
i årsredovisningen. Våra intressenter är politiker 
och tjänstemän i ägarkommunerna, industrikunder, 
medarbetare, samarbetspar tners, besökare på 
återvinningscentralerna, media med flera. 
I en intressentanalys listades de områden som vi 
arbetar med. Följande fyra områden prioriterades 
högst: 

• Far ligt avfall, sid 10

• Matavfall, sid 12

• Materialåter vinning, sid 14

• Restavfall för energiåter vinning, sid 16

I denna års- och hållbarhetsredovisning har 
vi därför valt att berätta extra om dessa fyra 
områden.

I denna rappor t utgår vi från de principer och 
processer som finns i ramverket för hållbarhets-
rappor tering G4, från Global Repor ting Initiative, 
GRI. På sidan 66 hittar ni vår t GRI-index. 

Driver miljöarbetet. Sysavs avdelning för 
Kvalitet och Miljö (från 1 jan 2016 avdelning 
Verksamhetsutveckling) är ansvarig för att 
driva och stödja koncernens verksamheter 
inom miljöområdet.  Avdelningen ansvarar 
även för framtagandet av Sysavs betydande 
miljöpåverkan, liksom styrning för att mins-
ka vår miljöpåverkan. Hållbarhetsarbete, in-
klusive hållbarhetsrapportering, ingår också 
i avdelningens ansvarsområde. Koncernen 
har en verksamhetspolicy som omfattar 
miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Sysav är ett avfallsbolag som ägs 
av fjorton kommuner i södra Skåne 
Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, 
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

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. 

Sysav gör att avfall kommer till nytta som material och energi och bidrar därmed 
till ett cirkulär t samhälle och minskad klimatpåverkan.

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



”DET BÖRJAR HOS 
DIG OCH MIG, MED 
ATT ÖKA INSIKTEN 
OM ATT ALLA VAL VI 
GÖR I VARDAGEN PÅ 
ETT ELLER ANNAT 
SÄTT PÅVERKAR VÅR 
MILJÖ OCH VÅRT 
KLIMAT.” 

Vi inom Sysav-koncernen skulle gärna ha lite mindre 
att göra framöver. Men faktum är att det bara blir 
mer avfall i Sverige och i vår omvärld. Den utveck-
lingen är allt annat än hållbar och den är skälet till 
att Sysav sedan en tid tillbaka och framöver har ett 
bredare och delvis nytt fokus.

Genom att sprida kunskap och arbeta konkret vill vi 
förebygga att avfall uppstår.

Men hur bra vi och andra samhällsaktörer än lyckas 
med det uppdraget, kommer det ändå alltid att 
finnas avfall som måste tas omhand. Det ska vi fort-
sätta att göra, med all den kunskap och erfarenhet vi 
byggt upp. Vi ska fortsatt ha siktet inställt på mesta 
möjliga miljö- och klimatnytta i alla delar av vår 
verksamhet.

Den här årsredovisningen ser annorlunda ut mot 
vad den brukar göra. För första gången har vi gjort 
en fullständig hållbarhetsredovisning och valt att 
integrera den i årsredovisningen. Ett ganska själv-
klart beslut egentligen – vi både vill och måste visa 
hur vi tar vårt ansvar. Vi lyfter bland annat fram fyra 
områden som våra intressenter tycker är extra vikti-
ga: farligt avfall, matavfall, materialåtervinning och 
utsorterat restavfall för energiåtervinning.

Det är inte överraskande att det blir just dessa fyra 
områden. För även om vi lyckas sluta alla kretslopp 
så kommer det att finnas materialströmmar och äm-
nen kvar att hantera, till exempel material som inte 
längre kan eller lämpar sig att återvinna eller ämnen 
som är giftiga eller på något annat sätt farliga. De ska 
vi ta ut ur kretsloppen och se till att de inte gör mer 
skada.

En annan nyhet är att vi låtit upprätta ett klimatbok-
slut över vår verksamhet 2014-15. Den visar att 
Sysavkoncernens samlade verksamhet sparar nästan 
120 000 ton koldioxid, som annars skulle ha släppts 
ut i atmosfären. För oss är det viktigt att kunna visa 
och tala om för vår omvärld och även för oss själva 
att vi gör betydande klimat- och miljönytta. Det ger 
oss ett bra avstamp nu när vi ökar vårt fokus på 
återvinning och återbruk av produkter respektive 
material som i sin livscykel har stora negativa 
klimatavtryck.

Under året har vi tagit ett antal konkreta initiativ när 
det gäller återbruk och förebyggande.
• På vår nya återvinningscentral i Norra Hamnen
i Malmö är första stoppet en återbruksinsamling.
Vi vill fånga besökaren genast och första tanken ska
vara att det man har med sig kan användas igen,
inte att det ska kastas.
• Vår kampanj Four Fit Challenge har fått nationell
uppmärksamhet. Att få bort slit och släng-mentalite-
ten kring kläder är enormt viktigt och återvinning av
textil är en stor framtida utmaning. Varje återvunnet
kilo textil innebär att vi undviker koldioxidutsläpp
motsvarande sju kilo!
• På vår hemsida hittar våra besökare ett flertal tips
och råd för att tänka till, redan innan någonting blir
avfall.

Under året beslutade vi också att inte bygga någon 
egen biogasanläggning. Jag vet att det orsakade 
besvikelse, men det är det bästa beslutet sett till 
nuvarande marknadssituation. Å andra sidan har vi 
byggt ut vår kapacitet i matavfallshanteringen. Det 
gör att vi nu kan ta hand om matavfallet på ett ännu 
mer effektivt sätt och producera en högkvalitativ 
råvara för biogasproduktion. Och vi kan garantera 
att varenda gram mottaget matavfall blir biogas i 
redan byggda regionala biogasanläggningar!

Jag vill gärna se vår verksamhet i ett större sam-
manhang. Det börjar hos dig och mig, med att öka 
insikten om att alla val vi gör i vardagen på ett eller 
annat sätt påverkar vår miljö och vårt klimat. Det 
handlar också om att i vår vardag hitta rätt partners 
där vi i samverkan utvecklar en långsiktig och håll-
bar avfallshantering som vi med stolthet kan lämna 
över till våra barn och barnbarn. 
Det mynnar så småningom ut i vår vision: Sysav 
bidrar till att skapa världens mest hållbara region, 
för denna och kommande generationer. 
Våra dörrar är alltid öppna för samarbeten med de 
aktörer och intressenter som delar den visionen. 
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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 internationellt. Sysav vill bidra till att skapa en 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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Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region 
- för denna och kommande generationer.

Under 2015 gav vi tillbaka:
Av det sorterade avfallet återvanns 98 procent som 
material och energi. De återstående två procenten 
deponerades för säker förvaring. Energiåtervinning 
gör det möjligt för oss att leverera 60 procent av 
fjärrvärmen i Malmö och Burlöv. Cirka 43 pro-
cent återvanns som andra material, exempelvis 
möbler, metaller, textil och plast. Av matavfallet 
producerades 31 550 ton slurry, som blev till biogas 
motsvarande 2,7 miljoner liter bensin. På våra åter-
vinningscentraler såldes 163 900 säckar plantjord 
under året.

Under 2015 tog vi emot:
Under 2015 tog vi emot totalt 854 700 ton avfall. 39 900 ton av detta var matavfall, vilket motsvarar 
knappt fem procent. Mottaget farligt avfall uppgick till 47 000 ton vilket motsvarar 5,5 procent. 
På återvinningscentralerna togs 167 500 ton emot vilket motsvarar 20 procent.
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SAMVERKAN OCH PARTNERSKAP

INTERNATIONELLT UTBYTE

FORSKNING OCH UTVECKLING

FÖREBYGGANDE AV AVFALL

SKOLINFORMATION OCH STUDIEBESÖK

Sysav samverkar
Vi finns på många arenor: I forskningsprojekt, 
samarbeten med högskolor och universitet och 
andra aktörer. Vi samarbetar regionalt, natio-
nellt och internationellt för kunskapsdelning om 
tryggare och säkrare avfallshantering. Vi arbetar 
också för att förebygga mängden avfall. Det sker 
genom egna kampanjer, information till besökare 
på våra anläggningar samt till elever i regionen. 
Under 2015 tog Sysav emot över 3 000 personer på 
studiebesök. 



Vårt uppdrag för en bättre miljö
Vi tar emot och återvinner avfall till nyttiga resurser. Olika slags avfall 
behandlas utifrån sina specifika egenskaper, med bästa möjliga metoder. 

EU:s avfallshierarki är en grund för lagstiftning och 
politik inom avfallsområdet. Avfallshierarkin är i 
grunden en prioriteringsordning för länderna. I för-
sta hand ska länder förebygga uppkomsten av avfall, 
i andra hand återanvända, i tredje hand återvinna 
och i fjärde hand utvinna energi. Om ingen annan 
metod kan användas ska avfallet tas ur kretsloppet 
och deponeras på ett säkert sätt. Ordningen gäller 
under förutsättning att det är miljömässigt motiverat 
och ekonomiskt rimligt. 
Sysav har ända sedan 1974 arbetat med att maximera 
mängden återvunnet material och energi och mini-
mera mängden deponering. Inriktningen är väl i linje 
med EU:s prioriteringsordning.

Så förebygger vi avfall
Att förebygga avfall kommer att få allt större bety-
delse. Sysav gör redan idag flera insatser i syfte att 
förebygga avfall. Utbildning för kostchefer hur mats-
vinnet kan minskas är ett exempel, sid 12. Kampan-
jen Four Fit Challenge som syftar till ändrat köpbe-
teende, är ett annat exempel, sid 24. Vi uppmanar till 
att förebygga mängden avfall i vår skolinformation, 
i samband med studiebesök och i olika samarbeten, 
sid 27. Sist men inte minst förmedlar vi information 
om detta i olika medier.

Insatser för ökat återbruk
Även inom ramen för återbruk av avfall gör vi insat-
ser. På Återbyggdepån – som vi driver tillsammans 
med Malmö stad – säljs begagnat bygg- och rivnings-
material. Projektet ”Studentmöbler” i Lund, gör det 
möjligt för studenter att handla begagnade möbler 
till en billig peng, sid 26.
På återvinningscentralerna kan besökarna lämna 
fungerande möbler och husgeråd i särskilda 

loppiscontainer som sedan tas omhand av frivillig-
organisationer. Även Återbrukshuset på den nya 
återvinningscentralen i Norra Hamnen syftar till ökat 
återbruk, sid 25. 

Materialåtervinning
Vid våra femton återvinningscentraler uppmuntrar 
vi besökarna till källsortering av avfall för 
materialåtervinning. På vår nya återvinningscentral 
i Norra hamnen testar vi ett nytt koncept för skyltar 
och benämningar på avfallsslagen. Vår förhoppning 
är att det leder till ännu bättre sortering.
   Genom rådgivning till företagskunder kan mer 
avfall källsorteras och nya återvinningsprodukter 
hittas. Bottenaskan från energiutvinningen sorteras 
och återvinns.  På våra fyra avfallsanläggningar – 
Hedeskoga, Måsalycke, Spillepeng och Trelleborg 
– sorteras varje år stora mängder grovavfall och blan-
dat avfall. 90 procent av det eftersorterade avfallet 
kan återvinnas som material eller energi.
Vi förbehandlar matavfall från hushåll, restauranger, 
butiker och livsmedelsindustri. 

Energiåtervinning
Vi arbetar på olika sätt för att det restavfall som 
kommer till avfallskraftvärmeverket ska vara så väl 
sorterat som möjligt. Samtidigt görs effektiviserande 
åtgärder för att få ut maximal mängd energi, sid 16.

Endast två procent deponeras
Två procent av det avfall som Sysavkoncernen tog 
emot 2015 deponerades. Det som hamnar på deponi 
är restmaterial från olika behandlingsmetoder, askor, 
slam och farligt avfall som till exempel asbest.
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Sysav tog hand om 47 000 ton farligt avfall
Farligt avfall finns i stora mängder. Ibland på ställen där vi kanske inte 
ens tänker på det. Det finns i hemmen, det finns i industrin. 
Under 2015 tog vi hand om 47 000 ton avfall som klassas som farligt.

Farligt avfall är ett samlingsbegrepp för avfall med 
egenskaper som är farliga för människors hälsa och 
för miljön. Det kan innehålla ämnen som är giftiga, 
cancerframkallande, miljö- eller brandfarliga med 
mera. Farliga ämnen kan finnas i väldigt små mäng-
der i olika produkter, men sammantaget kan de göra 
stor skada om de inte tas om hand på rätt sätt. Det är 
därför viktigt att det farliga avfallet sorteras ut och 
lämnas in på rätt plats. 

Många möjligheter att lämna 
Hushållen kan först och främst lämna in farligt 
avfall på våra återvinningscentraler.  I alla ägar-
kommuner finns också Samlaren – ett skåp där 
hushållen kan lämna batterier, lampor och al-
lehanda småelektronik. Samlaren finns oftast i 
anslutning till livsmedelsbutiker. Idag finns 67 
Samlare i södra Skåne.  Utöver dessa möjlighe-
ter finns även Farligt avfall-bilen, som trafikerar 
samtliga ägarkommuner enligt särskilt körschema.                                                                             

Bilen tar emot farligt avfall samt elektronikprodukter 
upp till en microvågsugns storlek. 

Sysav Industri kan erbjuda företagare flexibla lös-
ningar för källsortering av farligt avfall som upp-
kommer i verksamheter. Våra rådgivare och kemister 
hjälper till med frågor gällande bl. a. emballage, 
transporter, utsortering av kemikalier, dokumenta-
tion och rådande lagstiftning. 
  
Så tar vi hand om farligt avfall
Förgiftning av naturen är ett av de största hoten mot 
vår miljö. Därför är kvalitet och kompetens i hante-
ringen av farligt avfall mycket viktig. Sysav har en 
godkänd anläggning för att behandla farligt avfall. 
Här utreds om vi själva ska ta hand om avfallet eller 
om det måste skickas vidare till andra anläggningar. 
Det finns många sätt att behandla farligt avfall på. 
På Sysav är återvinning, förbränning med energiut-
vinning och deponi de vanligaste metoderna.

 

Exempel på farligt 
avfall i hushållen:

Exempel på farligt 
avfall inom industrin:

nagellack

elektronik

lampor / ljuskällor

leksaker med inbyggda batterier

eltandborstar

färgrester

bekämpningsmedel

rengöringsmedel 

färgrester

lim

lösningsmedel

spillolja 

syror / baser

småbatterier

bilbatterier 

oljefilter 

elavfall
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Total mängd mottaget
farligt avfall till koncernen

36 700 52 400 47 000

2013 2014 2015

100 000

50 000

0

Totalt mängd insamlat farligt avfall via Samlaren 2015

25 580 kg 13 580 kg
varav ca 231 000 stycken glödlampor, och ca 541 000 
stycken småbatterier samt smått elavfall motsvarande 
7 000 kg. 

farligt avfall.

Farligt avfall-bilen har 
under 2015 samlat in ca



Så här jobbar vi med matavfall

Att samla in matavfall för att producera biogödsel och biogas är 
viktigt. Men helst ska endast det matavfall som är oundvikligt samlas in. 
Tillsammans arbetar vi och våra ägarkommuner aktivt för att mat-
svinnet, det vill säga onödigt matavfall ska minska.

Under 2015 slutfördes projektet ”Minska matsvin-
net” i våra ägarkommuner. Tio kommuner och näs-
tan sextio skolor deltog. Målet var att få ett mått på 
hur stort matsvinnet är i dagsläget, få fram nyckeltal 
för att kunna utvärdera verksamheten samt kost-
nadsberäkna svinnet.
Svinnkostnaden för en genomsnittsskola var 670 kr/
dag, vilket innebär att under ett läsår kastas mat för 
119 000 kronor i bara en skola.

Svinnkostnaderna sjunker
– Vi har stöttat storköken i kommunala verksamhe-
terna genom att erbjuda seminarium, utbildning och 
verktyg för mätning av matsvinn. Dessutom har ett 
nätverk för ansvariga kostchefer bildats där erfaren-
hetsutbytet spelar stor roll för det fortsatta arbetet 
med minskat matsvinn. Vi kan se på de mätningar 
som gjorts att matsvinnet minskar i de kommunala 
skolorna i regionen, säger Ann Thorén, avfallsrådgi-
vare.

Vi gör något gott av matavfallet
När skåningar slänger sina potatisskal och övrigt 
matavfall i den bruna papperspåsen, är det starten 
på en lång kedja i hanteringen. Papperspåsen läggs i 
matavfallskärlet, som sedan körs till Sysav. 

Tack vare att vi under 2015 byggde en ny linje i ma-
tavfallsanläggningen har vår behandling av matav-
fall blivit ännu effektivare. Det pressas numera två 
gånger, vilket gör att det går att få ut mer slurry. Så 
heter den pumpbara vätskan, som blir till biogas och 
biogödsel. 

En del av kretsloppet
Den största vinsten med den nya förbehandlingen 
är att vi får ut mer slurry med bibehållen kvalitet. 
Slurryn som utvinns ur matavfallet behandlas vidare 
i biogasanläggningar i Skåne. Där blir slurryn till 
biogas och biogödsel, vilket betyder att både energi 
och näring återvinns ur matavfallet.

Minskat svinn kan ge mer ekologisk mat
Systematiskt arbete med matavfall och svinn ger 
positiva effekter. Bland annat har det skapat 
utrymme för att köpa mer ekologiskt, berättar 
Anna Olsson, avfallsansvarig i Vellinge kommun.

Varför är det viktigt med en matavfallsgrupp för 
kommunerna i Sysavregionen?

– Genom att vara delaktig i samordningsgruppen har 
Vellinge kommun kunnat undvika många ”minor” 
och dra stor nytta av andras erfarenheter. Det har 
varit guld värt vid införandet av matavfallsinsam-
ling. Kvaliten på det insamlade matavfallet har också 
blivit bättre genom vårt gemensamma arbete.
 
Vad har det inneburit för Vellinge kommun?

– Vi har sluppit tänka ut nya lösningar. Genom att ut-
byta erfarenheter om allt arbete kring införandet av 
matavfallsinsamling – exempelvis kommunikations-
plan, gemensamma begrepp och smidiga lösningar 
– har arbetet gått enklare och snabbare. 
 
Någon speciell aktivitet du tycker har varit lyckad under 
2015?

– I Vellinge kommun har vi, genom dialog med 
kockarna på de kommunala skolorna, lyckats minska 
matsvinnet. Det har gjort att det funnits pengar till 
att köpa ekologiska matvaror istället. Ett väldigt 
lyckat projekt i vår kommun. 
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20132014

2014

20142015

2015

2015

Behandlat matavfall på Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall (ton)   

Mat- och livsmedelsavfall

Totalt

Fettavskiljarslam 

100 000

10 000

10 000

50 000

50 000

5 000

0

0

0
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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.
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Bra sortering ger ökad återvinning

Materialåtervinning spelar en stor roll för ett hållbar t samhälle. 
Den goda miljökedjan börjar där hemma, på jobbet och i olika 
verksamheter. Bra sor tering öppnar för ökad återvinning, som 
gynnar både miljö och samhällsekonomi.

När sorteringen är gjord ska det också vara lätt att slänga rätt. Därför underlättar vi för besökarna 
att sortera avfallet vid våra femton återvinningscentraler. Vi testar nu ett nytt koncept för skyltar och 
benämningar vid vår återvinningscentral i Norra hamnen. Vår förhoppning är att nyordningen ska göra 
det ännu enklare för besökarna och leda till ännu bättre sortering.

Små-elektronik och kläder
Allt som kan återvinnas och komma till ny användning är givetvis av intresse. Bland material som ger 
allra störst miljövinst framstår utsorterad små-elektronik och kläder som särskilt angelägna. Exempelvis 
så sparar vi drygt sju ton koldioxid per ton textilavfall som återanvänds och för varje ton småelektronik 
sparar vi mer än åtta ton koldioxid.

Både material och energi
När kunderna har sorterat avfallet sker ytterligare en sortering av vissa avfallsslag. På våra fyra avfalls-
anläggningar – Hedeskoga, Måsalycke, Spillepeng och Trelleborg – tar vi emot stora mängder grovavfall 
och blandat avfall. Detta sorteras för att materialåtervinnas, 43 procent av koncernens mottagna avfall 
återvinns som material och 56 procent som energi.  

- Under 2015 sorterade vi ut 2 262 ton ickemagnetiska metaller och 5 740 ton magnetiska metaller ur 
slaggen. Metallen som sorteras ut går vidare till återvinning. Den rengörs och sorteras så att den kan för-
ädlas och blir till nytt järn och aluminium. Slaggruset kan i sin tur användas som vägbyggnadsmaterial 
eller för att täcka avslutade deponier, berättar Raul Grönholm, projektledare på Sysav Utveckling AB.

- Genom förbättringar i slaggsorteringen kan vi nu sortera ut mer metall. Det resulterade i att vi sparade 
14 600 ton koldioxidekvivalenter under 2015 – en förbättring med nästan 3 000 ton från förra året, 
säger Raul Grönholm.

Värdefull metall i askan 

På Spillepeng sor teras slagg från avfallskraftvärmeverket. 
Slaggen innehåller avfall som inte brinner – främst grus, porslin, 
glas och metall. I vår slaggsor teringsanläggning tas olika material 
tillvara: slaggrus, magnetiska metaller, icke magnetiska metaller 
och en brännbar rest.
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873 400 892 200 854 700

2013 2014 2015*

Total mängd inkommet avfall till koncernen (ton)

2013 2014 2015

Andel återvunnet material och energi

98,5% 98,2% 98%

1 000 000

500 000

0

*Minskningen beror i huvudsak på minskad mängd inkommande avfall från 
andra länder. I siffran har inte andel av intressebolaget ÅGAB:s mängder 
inkluderats

2013 2014 2015

Andel deponerat avfall

1,5% 1,8% 2%



Här blir restavfall till värme och el
I Sysavs avfallskraftvärmeverk på Sjölunda i Malmö blir restavfall till 
fjärrvärme och el. Det räcker bland annat till att producera 60 procent 
av fjärrvärmen som levereras i Malmö och Burlöv.

Tack vare att det finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät 
i Malmö och Burlöv har energin från avfallet sedan 
mitten av 70-talet tagits tillvara på ett effektivt sätt. 
Både värme och el utvinns – värme till fjärrvärme-
nätet och el som säljs för vidare distribution ut på 
elnätet.

Restprodukter tas om hand
I samband med energiutvinningen uppstår restpro-
dukter som måste tas om hand. Sysavs avfallskraft-
värmeverk har en mycket effektiv rökgasrening, 
och hanterar slagg och flygaska på ett säkert sätt. 
Den bottenaska som bildas av icke förbränt mate-
rial – sten, grus, glas, skrot med mera – sorteras så 
att metallerna kan återvinnas i efterhand. Det som 
återstår kan användas som täcknings- eller botten-
material vid anläggningsarbeten på särskilda platser. 
Flygaskan som bildas i rökgasreningen transporteras 
till Langøya i Norge för återvinning. Sysavs utsläpp 
till luft och vatten ligger med god marginal under de 
gränsvärden som getts.

Sverige ett föregångsland
Sverige lagstiftade redan på 60-talet om 
miljöskyddande åtgärder inom avfallsområdet.      

Nästkommande årtionde fick kommunerna ett 
lagstadgat ansvar för hantering av hushållsavfall. 
Detta har banat väg för en väl fungerande infra-
struktur för avfallshantering och har bidragit till 
att Sverige idag är ett föregångsland. 

Idag har många avfallskraftvärmeverk i norra 
Europa möjlighet att kunna ta emot och behandla 
mer avfall än den mängd som uppstår i det egna 
området. Sysavkoncernens del innebär det att vi 
tar emot och behandlar en viss mängd utsorterat 
avfall varje år från andra länder. Istället för att 
avfallet hade deponerats och bildat metangas, 
används det istället för energiåtervinning, en för 
miljön bättre behandlingsmetod. 

Gemensam nytta
Detta, att vi hjälper andra länder, är därför till 
stor, global miljönytta. För varje ton utsorterat 
brännbart avfall, som annars skulle hamnat på 
deponi, undviks utsläpp av mer än 600 kg fossilt 
koldioxid, när det används för energiåtervinning. 
Minskningen är lika stor även om långa transport-
sträckor räknas in.
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257 000

1 429 000

571 900

158 000

1 398 000

255 000

1 413 000

553 500

158 000

1 393 000

268 000

1 478 000

569 700

168 000

1 465 000

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

Energiproduktion, Total elproduktion     

Total elproduktion (MWh)

Total värmeproduktion (MWh)

Externt levererat 2015 
(MWh)

Internt levererat* 2015 
(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.     
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1 465 241 13 249

168 100 100 060

Värme: Värme:

El: El:

*användning av egenproducerad energi 
inom Sysav. 



På väg mot mångfald och jämställdhet 
Med projektet ”En inkluderande arbetsplats” har Sysav gått från ord till 
handling för att främja arbetet med mångfald och jämställdhet. Genom 
projektet har samtliga medarbetare tagit del av företagets syn på vilket 
förhållningssätt man förväntas ha som kollega.

Genom dialog, i mindre grupper, har alla medarbetare diskuterat varför det är viktigt att Sysav är en 
arbetsplats som inkluderar och accepterar medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter. 
– Vi ville göra något som inte bara glöms bort. Vi ville att medarbetarna skulle få insikter och tänka till, 
säger Rustan Nilsson, miljöpedagog och mångfaldsagent. 

Tillåtande kultur
- I gruppernas möten ingick en del utmanande övningar, vilka inledningsvis kunde kännas obekväma. 
Trots detta slutade det i stort sett varje gång med stor entusiasm, reflektion och givande diskussioner, 
säger Eva Carmlid, personalutvecklare, som deltagit genom hela projektet.
Karin Jönsson, administrativ assistent, säger att det var mycket tankeväckande.
– Jag tycker själv att jag tänker på att vara inkluderande. Men det finns så mycket kring normer som man 
inte tänker på. Det är bra att bli påmind. Jag känner mig stolt över att jobba på ett företag som tar de här 
frågorna på allvar. 

50% 50%

Medellöner: 32 840 kr 31 815 kr

22 kvinnor tog ut 1029,5 dagar.
31 män tog ut 510 dagar.

Kvinnor Män

Uttag av föräldraledighet:
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Könsfördelning
ledningsgruppen:

18%*

0*

89 204

Kvinnor Män

Könsfördelning      

Totalt
293

0

25 167 101

Under 30 30-50 över 50

Åldersfördelning

Anställda med 
utländsk bakgrund:

Totalt anmälda fall 
av diskriminering 
och kränkningar: 

Totalt
293

0

*Anställda med utländsk bakgrund är utrikes födda 
eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

*Även om Sysav inte har några anmälda fall så kommer 
ibland indikationer på förekomst av diskriminering och 
kränkning av medarbetare. Sysav ser det som en viktig fråga 
att arbeta förebyggande med. Under 2015 har det bland 
annat genomförts dialogmöten kring ett inkluderande 
förhållningssätt och föreläsningar om mobbning.  
Inför arbetet med att ta fram en mångfalds- och jämställd-
hetsplan för 2016/2017 har en workshop genomförts med 
ett antal medarbetare från olika funktioner inom Sysav.

”JAG BRYTER AV 
DET GRABBIGA”

Hur är det att arbeta som ensam 
kvinna på en mansdominerad 
arbetsplats? Mana Afshar, 
drifttekniker, vet. Och hon är 
nöjd med situationen på Sysav.

– För det mesta tänker jag inte på det. Jag är van att 
arbeta med män. Jag tror det är mest ovant för 
killarna, särskilt innan de lär känna mig. Det blir 
mindre jargong och en mjukare ton när jag är i 
närheten. 

Finns det några för- eller nackdelar för dig som 
kvinna?

– Det märks att anläggningen är byggd för 180 centi-
meter långa killar. Vissa moment i mina arbetsupp-
gifter kräver att jag har en pall att stå på. Sen kan det 
vara en del tunga lyft där jag behöver be om hjälp, 
men det har aldrig varit några problem. 

Hur tycker du företag ska göra för att locka fler 
kvinnor till tekniska yrken?

– Jag tror man ska börja bearbeta tjejer redan på hög-
stadiet så de väljer tekniska program i gymnasiet. 
Det är jätteroligt att arbeta med teknik, även för 
tjejer. Till exempel kunde Sysav gå ihop och sam-
arbeta med andra aktörer inom samma bransch och 
bjuda in högstadietjejer på olika evenemang. 
Jag tror intresset finns där, det gäller bara att fånga 
dem. Oavsett yrke så är en jämn mix av män och 
kvinnor alltid mer effektivt, det är min bestämda 
uppfattning.

Mana Afshar arbetar som 
drifttekniker på energiavdelningen. 
Här arbetar totalt 79 personer, 
varav åtta kvinnor. Mana är den enda 
kvinnan i driften och arbetar i ett 
skiftlag bestående av sex personer. 
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Personlig utveckling i fokus 
Hur utvecklar vi våra våra medarbetares fulla potential? Hur uppmunt-
rar vi och behåller dem inom Sysav? Det var frågor som ställdes när 
den ursprungliga idén till programmet Individuell Coachning i Grupp 
– eller ICG som utbildningen kallas – kom till. 

– I de roller vi har ska vi utvecklas till att bli skarpare och mer reflekterande, fundera mer på de mjuka delarna. 
Ledarskap är ju inte chefskap. Ledare kan man vara i många sammanhang som exempelvis projekt- eller pro-
cessledare. Jag har också lärt mig att jag kan utöva ledarskap uppåt i organisationen, till exempel om jag vill ut-
vecklas åt ett speciellt håll, driva mig åt den riktning jag själv vill och faktiskt ta ansvar för det. Det har inneburit 
en stor möjlighet att få lära mig mer om mig själv, säger Anna Andersson, utredningsingenjör, som är en 
av deltagarna i programmet.

Nätverkar och får större ansvar
Det har varit många positiva effekter av programmet.
– Nätverkandet över avdelningsgränserna har ökat. Sammanhållningen mellan gruppdeltagarna har tillfört 
många bra samarbeten till nytta för Sysav, säger Karin Linderos, HR-chef.
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Ledarutveckling 
– en ständigt pågående process 
Några av framgångsfaktorerna i ett bra ledarskap är att uppmärksamma medarbetare, visa gott exempel 
och tydliggöra förväntningar. Chefen ska vara ledaren för laget och tydliggöra vilken riktning alla ska gå 
mot. Sysav jobbar ständigt med att göra sina chefer till bättre ledare som kan utveckla verksamheten ge-
nom sina medarbetare. Under 2015 genomfördes bland annat en stor satsning på ett utbildningsprogram 
för alla ledare. Programmet handlade bland annat om att utveckla det personliga och det kommunikati-
va ledarskapet liksom att jobba med värderingar och förändring utifrån Sysavs värdegrund.

För att satsningen inte ska stanna vid en engångsinsats, kommer Sysav att jobba vidare med de reflek-
tionsgrupper som startades under ledarskapsprogrammet. I grupperna kommer de mjuka ledarskaps-
frågorna kontinuerligt att diskuteras och redovisas på gemensamma möten, så kallade ledarforum, som 
genomförs ett antal gånger per år. 
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Sysav har en personalpolicy som är fastställd av Sysavs 
styrelse och finns att läsa på sysav.se.
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18,26%

3,62%

14,75%

3,19%

         308 406 kr          

Sysav:

Sysav:

Sysav Industri AB:

Sysav Industri AB:

Utnyttjad friskvårdspeng: 

265

28 42

Antal 
heltidstjänster

Antal 
deltidstjänster

Antal tids-
begränsade 
anställningar 
under året

Personalomsättning inklusive sommarvikarier

Sjukfrånvaro

Sysav satsar mycket på utbildningar för personalen. 
Under 2015 genomfördes bland annat följande 
utbildningar : Intervjuteknik, utbildning krislednings-
gruppen, projektledarskap, föreståndare brandfarlig vara, 
introduktion nyanställda, utbildning affärssystem m.m.



Klimatbokslut ger besked:
Vi bidrar till förbättrat klimat
Sysavs klimatbokslut visar vilken påverkan verksamheten har 
på klimatet. Av bokslutet framgår bland annat att vi minskar 
klimatpåverkan med nästan 120 000 ton koldioxid per år.

Istället för att bara räkna på hur stora Sysavs utsläpp 
är, räknas även indirekta utsläpp – och även vilka 
utsläpp som hade uppkommit om Sysav inte hade 
funnits. 
Indirekta utsläpp av koldioxid kommer till exempel 
från transporterna som tar avfallet till Sysavs anlägg-
ningar, likaså utsläpp av koldioxid som orsakas av 
den el som används på anläggningen. Klimat-
bokslutet visar nettoklimatpåverkan med hänsyn 
till direkta, indirekta och undvikna utsläpp.
– Då visar det sig att Sysav minskar klimatpåverkan. 
Det finns en klimatvinst med att vi finns, 
säger Paulina Luedtke, central miljösamordnare.

Miljövinster i alla delar av verksamheten
Förbränning av avfall är den del som skapar störst 
miljövinst. Men det finns vinster att göra via materia-
låtervinning och förebyggande av avfall. Dessa delar 
är inte lika stora. Men om man ser till effekten som 
varje ton insamlad småelektronik eller textil har på 
klimatet, så ger det stor miljövinst. 

– Exempelvis så sparar vi lite mer än sju ton koldiox-
id per ton textilavfall som samlas in och kan återan-
vändas. Det visar att små förändringar och förbätt-
ringar kan ge stora resultat. Här finns möjligheter till 
utveckling, säger Paulina. 

Nytta för klimatet 
Sysav tar emot avfall från andra europeiska län-
der, främst Norge och England, och förbränner det 
i avfallskraftvärmeverket. Många länder i Europa 
saknar motsvarande möjlighet att utnyttja ener-
givärdet i avfallet. I stället läggs det på deponi och 
avger metan, som är en mycket stark växthusgas. 

Bilfria ägarkommuner i en och en halv månad
– Under 2015 minskade Sysav koldioxid-
utsläppen med ca 120 000 ton. Det motsvarar lika 
stor minskning som om alla kommuninvånarna i 
ägarkommunerna avstod från att köra bil under 
en och en halv månad, säger Paulina Luedkte. 
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Rent vatten – nu och i framtiden
Under de senaste åren har fokus ökat kring frågor som rör utsläpp till vatten. I grunden är det EU:s 
ramdirektiv för vatten som bidragit till detta ökade fokus. Det är ett komplext regelverk men grunden i 
regelverket är att det ska finnas tillräckligt mycket vatten som håller tillräckligt god kvalitet, både nu och 
i framtiden. Ansvaret för att säkerställa ligger i första hand på myndighetsnivå, men även verksamhets-
utövare. Sysav har under det gångna året arbetat fram metoder för bedömning av hur utsläpp av process-
avloppsvatten och lakvatten påverkar Segeåns mynningsområde.

Så mycket CO2e* släppte Sysav ut 2015:

Så mycket hade släppts ut om inte Sysav haft sin verksamhet:

Förbränning av avfall:
237 000 ton

Deponering:
393 000 ton

Alternativ elproduktion:
217 000 ton

Övrigt:
62 000 ton

Ersatt alternativ värme-
produktion: 187 000 ton

Summa klimatpåverkan:
minus 120 000 ton

El: 100 000 ton

Övrigt: 5 000 ton Övrigt: 23 000 ton

Direkt klimatpåverkan Indirekt klimatpåverkan

*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.  

...4 %
av Sysavs 

ägarkommuners   
samlade utsläpp

månads 
bilkörning

...1,5

(räknat på alla invånare i 
Sysavs ägarkommuner)

120 000 ton koldioxid motsvarar…
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En flygresa ToR Malm -Stockholm f r      ALLA inv nare i Sysavs garkommuner

Det är den här biten det handlar om 
- skillnaden mellan den gröna och 
den orangea stapeln som visar hur 
mycket mindre CO2e som släpps ut 
tack vare Sysavs arbete.
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– Försök att klara dig med endast fyra plagg under en vecka! 
Så lät Sysavs uppmaning i den uppmärksammade kampanjen 
Four Fit Challenge. Syftet var att öka medvetenheten om 
textiliers miljöpåverkan. 

Four Fit Challenge uppmuntrade också till en smartare konsumtion av mode, för att på sikt minska 
mängden textilavfall. Under hashtaggen #fourfitchallenge i sociala medier delade folk med sig av bilder 
och tankar under kampanjperioden. 

Stor t genomslag 
Kampanjen fick stort genomslag. Utmaningen antogs av flera stora modebloggare och uppmärksam-
mades i både radio och nationell TV.  De som antog utmaningen och signade upp sig på kampanjsiten, 
fourfitchallenge.se,  kunde efter en vecka som fourfitters vara med och tävla med sina reflektioner. 

“Insikten från veckan är att man klarar sig med en väldigt liten garderob! Tänker att det blir mindre tvätt också 
eftersom man använder plaggen någon dag extra.” / Eva-Maria, Four Fitter 

”Fyra plagg på en vecka” 

Ny återvinningscentral 
med fokus på återanvändning
Sommaren 2015 öppnade en ny återvinningscentral i Norra Hamnen. 
Centralen har stor t fokus på att material ska kunna återanvändas. 
Det första som möter besökare är Återbrukshuset, där man kan lämna 
byggmaterial, möbler, kläder och prylar till återanvändning.
  

Nästan två miljoner besökare

1 855 000 155 6002 023 700 168 6001 991 400 167 500

2013 20132014 20142015 2015

Antal besök på Sysavs samtliga återvinningscentraler Total mängd mottaget avfall på Sysavs återvinningscentraler       

2 000 000 200 000

1 000 000 100 000

0 0
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Gamla möbler får nytt liv
Möbler som samlats in på Gastelyckans återvinningscentral har fått 
ett nytt liv och sålts vidare i en secondhand affär i Lund. Över 5 000 
möbler har kommit till nya hem sedan projektstar ten i augusti 2014.
Fler än 36 000 kunder
– Ett mycket lyckat projekt med återanvändning i fokus, säger Ellen Lindblad, projektledare på Sysav 
Utveckling AB. Från starten i augusti 2014 till slutet av 2015 har över 36 000 kunder handlat i butiken. 

Samarbete
Ett examensarbete ledde till ett samarbete mellan Sysav och Erikshjälpen Second hand, Pingstkyrkan i Lund 
och Akademiska Hus. Framtiden för butiken är än så länge oklar men alla inblandade parter hoppas på en 
fortsättning.

Tillsammans kan vi 
göra större skillnad
Det finns flera fördelar med den 
gemensamma kretsloppsplanen. 
Det menar Lotte Nilsson, 
miljöstrateg på Ystads kommun.

Varför är det viktigt med en gemensam kretsloppsplan för 
kommunerna i Sysavregionen?

– Det är A och O att jobba i samma riktning om vi vill 
kunna förändra något. Om vi, som mindre kommun, ska 
kunna göra större förändringar så måste vi samverka med 
andra. Det gäller speciellt miljöarbetet. Miljön känner inga 
kommungränser – därför är det viktigt att sätta gemensam-
ma och tydliga mål. 

Vad har det inneburit för Ystads kommun?

– Genom att samverka med andra kan vi göra större 
skillnad. Utbyte av erfarenheter gör att mitt arbete för 
Ystad blir mer effektivt och att min kompetens ökar. För att 
kunna arbeta förebyggande med avfall måste vi inse att 
avfall rör oss alla, kommuner, näringsliv och privat-
personer. Arbetet med den regionala kretsloppsplanen, 
och de mål vi kommit fram till under 2015, har blivit ett 
avstamp för det gemensamma arbetet. 
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Kretsloppsplanen visar 
vägen till bättre miljö
Vägen till en bättre miljö, för alla som bor och verkar i de kommuner 
som äger Sysav, finns utstakad i en kretsloppsplan. Planen beslutades 
2015 och gäller för 2016-2020. Kommunerna och Sysav jobbar 
utifrån tre fokusområden.

Miljöarbetet startar i kommunerna, som definierar både de lokala förutsättningarna och utmaningarna i 
arbetet för en bättre miljö. Dessa vävs samman i en regional kretsloppsplan, som utgör det strategiska 
dokumentet för både kommunerna och Sysav. Planen beskriver möjligheterna att skapa en hållbar avfalls-
hantering – både på kommunal och regional nivå.

Tre fokusområden
Den regionala kretsloppsplanen har tre fokusområden och tillhörande effektmål: 

Under fokusområdet ”Hållbar konsumtion för minskade mängder” finns effektmål om att minska både den 
totala mängden hushållsavfall och mängden textil i restavfallet. 

”Hållbar hantering med ökad återvinning” handlar om minskad nedskräpning, färre förpackningar i restav-
fallet, och bättre utsortering av matavfall.

 ”Hållbar hantering med renare miljö” har mål om fossilbränslefria avfallstransporter, ökat förtroende för 
avfallskedjan samt nollvision för felsorterat farligt avfall. 

Studiebesök, barn och unga
Under 2015 tog Sysav emot drygt 3 000 besökare och det hölls före-
läsningar för närmare 1 700 personer utanför Sysavs anläggningar. 
Sysav tar emot besök från hela världen och från hela Sverige.

Cirka 1 900 skolbarn i årskurs F-9 har lyssnat på föreläsningar om 
hållbar utveckling och fått visningar av våra anläggningar.
 
I början av 2015 gjordes en samlad skolsatsning tillsammans med 
ÖKRAB (Österlens Kommunala Renhållnings AB). Alla Simrishamns 
och Tomelillas elever och lärare i grundskolans årskurs 5 erbjöds 
möjlighet att besöka vår återvinningscentral i Norra Hamnen och få 
en guidad visning.
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Forskning och utveckling 
som förbättrar miljön   

I slutet av 2015 presenterades EU-kommissionens förslag om 
”Cirkulär Ekonomi”. I en sådan ekonomi designas varor och tjänster för 
att produkter ska kunna återanvändas, med hög kvalitet i tekniska och 
biologiska kretslopp. I en cirkulär ekonomi sker produktion och 
transporter med förnyelsebar energi.

En cirkulär ekonomi förväntas skapa bättre affärs-
mässighet, fler jobb och hållbar tillväxt inom EU. 

I paketet finns bland annat flera nya mål för åter-
vinning av material som Sysav redan arbetar aktivt 
med. Det handlar exempelvis om plast, matavfall, 
bygg- och rivningsavfall. 

Delad energi
Tillsammans med ett tiotal andra aktörer deltar 
Sysav Utveckling AB i ett projekt för att utveckla 
Malmös hamnområde – framförallt Norra Ham-
nen. Området är hjärtat i stadens energiproduk-
tion och långt ifrån färdigexploaterat. 
Projektet arbetar för industriell symbios, som 
kortfattat innebär att industrier som ligger nära 
varandra ska utnyttja varandras biprodukter/
överskott. På så sätt sparar vi både resurser och 
miljö. Projektet har fokus på energi. Det stöttas av 
Vinnova och ska pågå till och med 2017.

Fyra parallella uppdrag
Blivande landskapsarkitekter vid SLU, Alnarp, 
har under 2015 redovisat fyra uppdrag som kret-
sar kring utvecklingen av Norra Hamnen i Malmö 
och möjligheter för industriell symbios. 

Ett av uppdragen handlar om att uppföra en för-
sökanläggning för fisk- och grönsaksodling som 
värms av restvärme. Tanken är att använda den 
restvärme som finns i det vatten vi idag släpper ut 
i Öresund, efter rening i avfallskraftvärmeverket. 

Många samarbeten 
Många duktiga och miljöengagerade studenter vill 
göra examens- eller projektarbeten hos Sysav. 
Det finns inte plats för alla, men från de olika läro-
sätena i Skåne kan alla söka Sysavstipendiet.

Sysav Utveckling AB har – förutom examens-
arbeten – täta samarbeten med flera lärosäten. 
Som exempel kan nämnas LTH i Lund genom dess 
näringslivsråd och Vattenhallen Science Center 
samt SLU:s Partnerskap Alnarp.
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Sysavs dotterbolag Sysav Utveckling 
AB ser till att vi ligger i framkant 
avseende forskning och utveckling. 
Bolaget finansierar och driver projekt 
som syftar till att förbättra vår verk-
samhet enligt såväl EU:s avfallshierarki 
som vår egen strategiska agenda. 

Utveckling AB
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Året som gått

TON MATAVFALL 
BEHANDLADES 
OCH BLEV TILL 
BIOGAS OCH 
BIOGÖDSEL39.900

Vår kampanj Four Fit Challenge fick 
stor uppmärksamhet. Att få bort slit 
och släng-mentaliteten kring kläder 

är enormt viktigt. – återvinning av 
textil kommer att bli viktigt fram-
över.  Varje återvunnet kilo textil 

innebär undvikande av koldioxidut-
släpp motsvarande sju kilo!

Vi svarar för 60% 
av fjärrvärmen i 

Malmö och Burlöv.

Vi håller värmen

44.100 tkr

RESULTAT EFTER 
F INANSIELLA POSTER

842.900 tkr
ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN

SENAST & MODERNAST
Sommaren 2015 öppnade vi en ny 
återvinningscentral i Norra Hamnen 
i Malmö. Vid entrén ligger Återbrukshuset. 
Här kan hushållen lämna hela och rena 
saker, ämnade för återanvändning.

KAMPANJEN SOM FICK 
FOLK ATT VAKNA TILL
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Förvaltningsberättelse Sysav
Styrelsen och verkställande direktör för Sysav, Sydskånes 
avfallsaktiebolag (556187 – 0410), avger härmed årsredovisning 
för räkenskapsåret 2015-01-01 till 2015-12-31.

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag och dess två 
helägda dotterbolag, Sysav Industri AB respektive 
Sysav Utveckling AB, ägs av 14 sydskånska kom-
muner: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, 
Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Moderbola-
gets verksamhet omfattar hantering och behandling 
av hushållsavfall från Sysavs ägarkommuner. Sysav 
Industri AB hanterar industri- och verksamhetsavfall 
samt även brännbart hushållsavfall från kommuner 
och områden utanför Sysavs ägarkommuner. Sysav 
Utveckling AB är koncernens utvecklingsbolag som 
finansierar och driver projekt i syfte att utveckla och 
förbättra nya och befintliga metoder och tekniker 
inom avfallshanteringen.

I Sysavkoncernen ingår även de fyra intressebolagen 
ÅGAB Syd AB, PULS Planerad Underhållsservice 
AB, KS Recycling AB samt Carl F AB. Intressebolaget 
Sysek AB avyttrades under 2015. 

Styrelsen i Sysav har under 2015 sammanträtt sex 
gånger. Vid årsstämman den 24 april förändrades 
sammansättningen av styrelsen som en följd av valet 
2014. Beslutsärenden av vikt under året har varit:

  -  Ny vision
  -  Avyttring aktier i Sysek AB
  -  Behandlingsavgifter hushållsavfall
  -  Bolagets strategiska inriktning
  -  Organisationsanpassning
  -  Kretsloppsplan 2016-2020
  -  Biogödsel- och biogasstrategi
  -  Överlåtelse av intressebolag från Sysav till 
Sysav Industri AB

Avfallsmängder och energivolymer
Under 2015 tog Sysavkoncernen emot och behand-
lade 854 700 ton avfall (892 200 ton).
Minskningen beror i huvudsak på minskad mängd 
inkommande avfall från andra länder. I ovan-
stående siffror har inte andel av intressebolaget 
ÅGAB:s mängder inkluderats.  
I koncernen förbrändes totalt 568 680 ton (556 000) 

avfall vilket gav historiskt höga energileveranser.

Värmeleveransen till E.ON uppgick till 1 465 GWh 
(1 394) och elleveransen till 168 GWh (158). All 
återvunnen energi nyttiggjordes, dels genom för-
säljning till E.ON vad gäller värme och via Nord-
pool för elenergin, dels nyttjade Sysavkoncernen 
egenproducerad energi i egna anläggningar.

Under året mottogs 39 861 ton (36 038) matavfall 
från hushåll, butiker, restauranger och storkök. 
Mängden insamlat farligt avfall i koncernen upp-
gick till 47 076 ton (52 429). 

Rester från andra behandlingsmetoder samt askor, 
slam och farligt avfall som deponerades, uppgick 
till 20 500 ton (19 700). 

Mängd återvinning och deponering
Totalt återvanns 42,6 procent av det inkommande 
avfallet i koncernen som material, 55,4 procent 
som energi medan endast 2 procent deponerades.

Sysav 
Under 2015 tog Sysav emot 395 900 (393 500) ton 
avfall. Vidare har 1179 (1 318) ton farligt avfall 
tagits emot, 5 308 (4 559) ton elektronik, 1 388 
(1 512) ton vitvaror samt 864 (855) ton kyl och 
frys. Från hushållen inkom 33 932 (30 754) ton 
matavfall och fettavskiljarslam.  

Återvinningscentralerna är fortsatt populära och 
hade 1 991 362 (2 023 700) besök som totalt läm-
nade 167 500 (168 600) ton avfall. Återbyggdepån, 
som drivs genom ett samarbete mellan Sysav och 
Malmö Serviceförvaltning, tog emot 3 480 (3 314) 
ton bygg- och rivningsmaterial för återbruk. 

Totalt producerade varje individ i Sysavs ägar-
kommuner 510 kg avfall. Kommunernas insamling 
av hushållsavfall utgjordes av 276 kg och mäng-
den avfall som invånaren lämnade på en återvin-
ningscentral utgjorde 234 kg per person. 
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Sysav Industri AB
Mängden mottaget avfall uppgick till 458 800 ton 
(498 700) vilket främst beror på lägre volymer 
importerat avfall. Farligt avfall från industrier 
utgjorde 37 863 (43 710) ton. 

Viktiga händelser
Under 2015 har koncernens vägningssystem bytts 
ut och integrerats med koncernens nya affärssys-
tem. För andra gången har ett så kallat klimatbok-
slut tagits fram som visar den klimatnytta bolaget 
Sysav gör. Under året brann det två gånger i 
avfallslagren på Spillepeng.  Bränderna kunde 
begränsas och släckas tack vare ett bra samar-
bete med räddningstjänsten i kombination med 
medarbetarnas snabba och kunniga insatser. SVT 
granskade svensk införsel av avfall under juni 
månad och Sysav blev ett av de fall som togs upp. 
EU presenterade i december sitt förslag till nytt 
direktiv om Cirkulär Ekonomi samt revidering av 
avfallsdirektiven. I förslagen ingår nya skärpta 
återvinningsmål från 2020 och framåt. Konkur-
rensverkets granskning av Sysavs uppfyllnad av 
de så kallade Teckal-kriterierna som påbörjades 
2014, fortgick under 2015 och resulterade i ett 
tillsynsbeslut i juni. Sysavs ägarkommuner har 
överklagat beslutet och ärendet fortgår. Avfall-
skraftvärmeverkets linje 4 har sedan slutet av 
november varit ur drift på grund av en skada på 
en gas-/gasvärmeväxlare. 

ISO-Certifiering
Sysav blev under 2015 uppföljningsreviderade och 
är fortsatt certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 
och OHSAS 18001. Arbetet för att leva upp till 
kraven i de nya versionerna av ISO 14001 och ISO 
9001 är påbörjat.

Tillstånd- och anmälningsspliktig verksamhet
Huvuddelen av Sysavs anläggningar omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbal-
ken. Anläggningarna 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 
uppförande av en biogasanläggning.
  -  Anläggningen för farligt avfall: Mottagning, 
mellanlagring och behandling av miljöfarligt och 
icke miljöfarligt avfall samt mellanlagring av 

släckvatten och återvinningsbara flytande avfalls-
vätskor (SAFIR-cisternerna).
  -  Avfallsanläggningar: Hantering och depone-
ring av avfall och farligt avfall  mm.
  -  Återvinningscentraler: Mottagning och mellan-
lagring av avfall och farligt avfall

Sysav väntar på prövningstillstånd i domslutet 
för tillståndet avseende Sjölunda Energi i Högsta 
domstolen. Detta efter att Burlövs kommun över-
klagat villkoret om när luktolägenheter behöver 
åtgärdas. 

I början av året fick Sysav ett domslut från Mark- 
och miljödomstolen som innebar att bolaget inte 
behövde installera utrustning för semikontinuerlig 
provtagning av dioxiner och furaner i avfallskraft-
värmeverket. Naturvårdsverket valde att över-
klaga denna dom till Mark– och miljööver-
domstolen som i början av 2016 meddelade att 
provtagningen skulle införas. Sysav avser att 
överpröva domen då den utökade mätningen i 
praktiken inte leder till någon minskad miljö-
påverkan. En ansökan om nytt tillstånd för 
verksamheten vid anläggningen för farligt avfall 
lämnades in till Mark– och miljödomstolen efter 
sommaren. En ny ansökan om tillstånd för 
Spillepeng avfallsanläggning lämnades in till 
Mark-och miljödomstolen i januari 2016. 
Befintligt tillstånd gäller till och med 2017. 

Samarbeten och avtal
Länsstyrelsen meddelade sent på året att Sysav 
inte längre behöver sköta driften av natur-
reservatet Södra Lommabukten och Tågarps hed 
och Alnarps fälad. Samarbetsavtalet mellan Sysav 
och Malmö Stad angående Återbyggdepån är 
förlängt ytterligare ett år. På Norra Hamnens åter-
vinningscentral samarbetar Sysav närmare med 
organisationer som Human Bridge och Emmaus 
Björkå.
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Byggnationer
Under 2015 invigdes Norra Hamnens 
återvinningscentral, som ersatte Sjölunda återvin-
ningscentral. Upphandlingen av Sysavs planerade 
biogasanläggning avbröts under våren på grund 
av ett för stort överskridande av budget, vilket ej 
kunde accepteras sett till marknadsutvecklingen 
för biogas. Under 2015 har Sysav utvecklat driften 
i matavfallsanläggningen, vilket har gjort behand-
lingen av matavfall ännu mer effektiv. 
I avfallskraftvärmeverket har en effektivisering 
av vattenreningen gjorts. Styrsystemet för linje tre 
i avfallskraftvärmeverket och primärluftfläkten 
samt en av gas/gasvärmeväxlarna i linje tre har 
bytts ut i syfte att effektivisera driften vilket åter-
speglar sig i högre energileveranser under 2015.
 

Kommunikation
En ny kommunikationsstrategi med tydlig fokus 
på förebyggande och beteendeförändringar har 
tagits fram för koncernen. På temat förebyggande 
har olika kampanjer genomförts de senaste åren, 
varav ”Four Fit Challenge” har haft den absolut 
bästa genomslagskraften hitintills och nådde ända 
fram till TV4 och morgonsoffan. Sysavs mångåriga 
studiebesöks- och skolverksamhet har under året 
arbetat med temat förebyggande av avfall på olika 
sätt, i lektionsupplägg, föreläsningar och i sam-
arbeten. Ny målgrupp är också att nå regionens 
pedagoger. 

Kunder och Marknad
Sysav, moderbolaget, har bland annat som uppgift 
att stötta de ägarkommuner som önskar vid upp-
handlingar av insamling av hushållsavfall, vilket 
också skett i flera kommuner under året. 
Ett långvarigt och väl fungerande samarbete 
mellan Sysav och ägarkommunerna resulterade 
i en ny Kretsloppsplan för 2016-2020 med nya 
gemensamma mål och projekt. 

Marknaden för Sysav Industri AB är fortsatt tuff 
då kunderna har många aktörer att välja mellan. 
Sysavkoncernens främsta drivkraft är inte att 
maximera vinsten, utan att bidra till en hög miljö- 
och samhällsnytta, något kundundersökningarna 
visar att många av kunderna uppskattar. Under-
sökningarna visar också att kunderna är fortsatt 
mycket nöjda med såväl Sysav som Sysav Industri 

AB som avfallsföretag. Dock kan de problem som 
uppstått med mängdredovisning, kundfakture-
ring och statistik i samband med införandet av 
ett koncerngemensamt vägningssystem påverka 
kommande mätningar. På sikt kommer servicen 
dock att förbättras för kunderna som då enklare 
kommer kunna få ut statistik och rapporter via 
Mina Sidor. För chaufförerna som passerar våg-
anläggningarna går vägningarna redan fortare än 
tidigare. 

Kunder efterfrågar mer hantering av specialavfall. 
Där kan Sysav med sin mångåriga erfarenhet och 
väl fungerande behandlingsmetoder och anlägg-
ningar lösa kundens behov. Tjänsterna Sysav Total 
och Lots miljösystem är fortsatt mycket efterfråga-
de av kunderna.

Hållbarhetsarbete
Sysavskoncernens gedigna och mångåriga håll-
barhetsarbete befästs i denna gemensamma års- 
och hållbarhetsredovisning för 2015. Det nyligen 
framtagna klimatbokslutet visar att koncernens 
verksamhet, direkt och indirekt, minskar mäng-
den koldioxidekvivalenter till atmosfären med i 
storleksordningen 120 000 ton per år, en icke för-
sumbar mängd koldioxid som exempelvis motsva-
rar att alla boende i Malmö skulle låta bli att köra 
bil i cirka fem månader.

Forskning och utveckling
Koncernens utvecklingsbolag Sysav Utveckling 
AB utvecklar samarbetet med regionens 
universitet och högskolor. I syfte att marknadsföra 
området avfallshantering utlyses varje år ett 
stipendium för framstående studenter inom om-
rådet avfallshantering. Många studenter vill också 
göra sitt examens- eller projektarbete i Sysav-
koncernen. Sysav Utveckling AB finns också 
representerat i Näringslivsrådet på LTH, delfinan-
sierar en jubileumsprofessor inom ämnet industri-
ell ekonomi med inriktning mot teknologi-
strategier och affärsmodeller samt stöttar 
Vattenhallen Science Center och Partnerskap 
Alnarp (SLU).
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Medarbetare
Sysavkoncernen har 294 medarbetare fördelat på 
265 heltidstjänster. Under året har riktade utbild-
ningsinsatser gjorts, bland annat på temat inklu-
derande arbetsplats, som genomförts i dialog med 
alla medarbetare, samt genom ledarutvecklings-
program. Sjukfrånvaron i koncernen är fortsatt 
låg, 3,62 procent i Sysav respektive 3,19 procent i 
Sysav Industri AB.

Framtida utveckling
En ny justerad organisation sjösattes vid års-
skiftet. Bland annat har sammansättningen i 
koncernledningen delvis förändrats och en opera-
tiv ledningsgrupp tillsatts. Koncernens nya väg-
nings- och affärssystem kommer att konsolideras 
och att fortsätta utvecklas. Fortsatt fokus ligger på 
att öka samarbetet med ägarkommunerna, samt 
att utveckla såväl dagens verksamhet som nya 
affärer, samarbetsformer och partnerskap.

I avfallskraftvärmeverket kommer sekundärluften 
i fjärde linjen att byggas om för att ge minskade 
NOx gaser, samt minska elförbrukningen i 
anläggningen med cirka tio procent. Möjligheten 
att samförbränna rötslam från avlopps-
vattenrening och biobränsle samt återvinna fosfor 
från bottenaskan från förbränningen ska utredas 
under året. Möjligheten att behandla flygaska i 
egen regi undersöks. Askans ursprungsvikt kan 
genom undersökt metod reduceras och deponeras 
i en cell för icke farligt avfall. En större ombygg-
nad av avfallskraftvärmeverkets äldsta linjer ska 
genomföras under 2016. För att möjliggöra så 
kallad ö-drift, som tryggar lokal elförsörjning vid 
nätbortfall, kommer ställverket att byggas om. 
På farligt avfallanläggningarna ska ett nytt 
kemikalierum kopplat till vattenreningen byggas 
för förvaring av driftkemikalier som ska pumpas 
direkt in i behandlingsprocessen. En ny sanerings-
platta för förorenade jordmassor kommer att tas i 
drift under 2016 på Spillepeng.

Fortsatt dialog med ägarkommunerna om hur 
Sysav kan samarbeta med kommunerna i insam-
lingsfrågor kommer att föras. Vidare pågår för-
beredelser för det troliga kommande beslutet om 
förändrat insamlingsansvar från producenter till 
kommuner, som kommer att påverka Sysav och 
ägarkommunernas verksamheter. 
      

Ekonomi
Koncernens omsättning uppgår till 842,9 Mkr 
(817,8), rörelseresultatet uppgår till 64,1 Mkr 
(56,2), och resultatet före bokslutsdispositioner 
och skatt uppgår till 44,1 Mkr (28,3). Moderbo-
lagets omsättning uppgick till 411,3 Mkr (396,0), 
rörelseresultatet uppgår till -61,1 Mkr (-46,9) och 
resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till 
-81,4 Mkr (-72,3). Koncernens balansomslutning 
uppgick till 2 170,7 Mkr (2 202,7). Balansräkning-
en omfattar inte den leasade tillgången i linje 4 i 
avfallskraftvärmeverket. Kostnaderna för lea-
singen redovisas under företagets övriga externa 
kostnader.

Kreditsituation
Sammantaget uppgick moderbolagets skulder på 
balansdagen till 934 Mkr (1 016) och fördelar sig 
med 534 Mkr (576) som ett leasingåtagande avse-
ende linje fyra i avfallskraftvärmeverket samt 400 
Mkr (440) som banklån.  Moderbolaget har under 
året minskat leasingåtagandet med 42 Mkr (33).

Kostnader för avfallsskatt
Koncernens kostnader för avfallskatt uppgick 
under året till 8,9 Mkr (4,0). För 2015 utgick en 
avfallsskatt per ton om 500 kr (435).

Investeringar
Investeringsvolymen för koncernen uppgick 
under året till 133,0 Mkr (89,1). Investeringar-
na genomförs för att fortsatt följa den tekniska 
utvecklingen och för en fortsatt hög tillgänglighet 
och effektivitet i företagets behandlingsanlägg-
ningar. Bland de större investeringarna märks 
effekthöjande åtgärder i avfallskraftvärmeverket 
och omprogrammering av förbränningsreglering 
samt utbyte av maskinkomponenter. En annan 
större investering är en ny reningsanläggning för 
lakvatten (s k SBR) på Spillepeng.
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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 byggnad, byggnadsinven-
tarier och markanläggning. Skatteverket har 
tillämpat en annan fördelningsgrund. De olika 
fördelningsgrunderna har först under 2012 och 
2013 medfört en situation, där Skatteverkets upp-
fattning har lett till en högre taxering och därmed 
högre inkomstskatt om 16,3 Mkr för år 2012 och 
15,2 Mkr för år 2013. Sysav har i januari 2015 in-
betalt inkomstskattebeloppet om 16,3 Mkr men ej 
resultatfört detsamma. Skattebeloppet för 2013 om 
15,2 Mkr har Sysav beviljats anstånd med betal-
ningen för. Tillämpning av olika fördelningsgrund 
är ytterst en periodiseringsfråga. Sysav bedömer 
att den sammanlagda skatterisken efter 2015 års 
bokslut uppgår till ca 38 Mkr. Skatteverkets beslut 
har under 2015 överklagats.  

Kostnader för återställning
Arbetet med avslutning av deponierna i Trelleborg 
och Måsalycke finansieras genom tidigare gjorda 
ekonomiska avsättningar. Under året har kostna-
derna för avslutningsarbeten uppgått till 2,6 Mkr 
(2,8), därutöver har ytterligare 26,7 Mkr (20,7) 
avsatts för att möta framtida kostnader för avslut-
ning och omhändertagande av nedlagda deponier.
Avsättningen uppgår per balansdagen till 314,6 
Mkr (290,6). 

Skada i Avfallskraftvärmeverket
Kraftvärmeverkets linje 4 har sedan slutet av 
november varit ur drift på grund av en skada i 
en fjärrvärmeväxlare. Skadan är bedömd som en 
ersättningsbar avbrottsskada varför koncernen har 
resultatfört uteblivna intäkter med anledning av 
produktionsbortfallet under december 2015. I nu-
läget bedöms skadan vara åtgärdad under första 
kvartalet 2016. 

Finansiell riskhantering
Ränterisk
Moderbolagets krediter löper med rörlig ränta. 
Av de totala krediterna 934 Mkr (1016) skyddas 700 
Mkr (700) med räntederivat i form av ränteswapar 
med förfall under perioden 2016-2021. På balans-
dagen uppgick koncernens genomsnittliga ränta 
till 2,32% (2,30). Den genomsnittliga återstående 
löptiden på lånen är 9,3 år (9,9) och den genom-
snittliga räntebindningen på derivaten uppgår till 
3,7 år (4,7). Moderbolagets kredithantering regle-
ras av den finansieringspolicy som är beslutad av 
styrelsen. Finansieringspolicyn kännetecknas av 
långsiktighet och lågt risktagande.

Kreditrisk
Koncernens kunder utgörs huvudsakligen av 
avfallslämnare, 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 (135) som endast nytt-
jats i mycket begränsad omfattning. 

Internkontroll
Koncernens arbete med internkontroll fortgår och 
kommer att utvecklas i enlighet med COSO 
modellen. Internkontrollarbetet sker huvud-
sakligen med stöd av bolagets verksamhetssystem.
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Koncernen (mkr) 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning 843 818 820 796 815
Resultat efter finansiella poster 44 28 46 57 65
Balansomslutning 2 170 2 203 2 217 1 591 1 598
Soliditet % 27 25 24 32 29
Avkastning på sysselsatt kapital % 3 3 5 8 9
Avkastning på eget kapital efter skatt % 6 4 11 9 11
Antal årstjänster 293 283 283 285 270
Investeringar 133 89 185 67 58
    
Moderbolaget (mkr) 2015 2014 2013 2012 2011 

Nettoomsättning 411 396 407 410 815
Resultat efter finansiella poster –81 –72 –83 –118 63
Balansomslutning 1 484 1 514 1 457 1 437 1 570 

Soliditet % 35 34 32 29 27
Avkastning på sysselsatt kapital % –4 –3 –4 –9 9
Avkastning på eget kapital efter skatt % –16 –19 –18 –27 11
Antal årstjänster 184 180 175 178 267
Investeringar 115 72 77 56 55

För att få en historisk jämförbarhet med Sysavs utveckling före 2012 är det viktigt att se till koncernens utveckling och resultat 
och inte endast moderbolagets.
   
Definitioner: se not 1      
      
Förslag till vinstdisposition      
Koncernens fria egna kapital uppgår till 176 814 tkr (117 029 tkr). Moderbolagets vinstmedel som står till årsstämmans förfo-
gande är följande:     
      
Balanserat resultat 159  710  500,00  kr
Årets resultat 4  971 426,00  kr

Summa 164  681 926,00  kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
I ny räkning överförs 164  681 926,00  kr 

 164  681  926,00  kr

Resultaträkning

   not  2015 2014 2015 2014
     
Nettoomsättning   (2,3)  842 894 816 586  411 295  394 842
Övriga intäkter   408 1 184 97 1 136

  843 302 817 770 411 392  395 978
     
Rörelsens kostnader      
Produktionskostnader   (3)  –298 456 –332 684 –203 168 –191 885
Övriga externa kostnader   (3, 4, 5)  –130 291 –76 814   –58 646 –54 818
Personalkostnader   (6, 7, 8)  –188 185 –180 537 –113 033 –108 613
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar   (9, 14)  –163 524 –165 946 –97 680 –90 271

  – 780 456 –755 981  –472 527  –445 587
     
Resultatandelar i intresseföretag   (10)  1 293 -5 616   -   -

Rörelseresultat   64 139 56 173  –61 135 –49 609
     
Resultat från finansiella poster  (11)    
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar    - - 500  500
Ränteintäkter    419 1 593 1 539 2 370
Räntekostnader    –20 486  –29 427  –22 338 –25 547

  –20 067 –27 834 –20 299 –22 677

Resultat efter finansiella poster   44 072 28 339 –81 434 –72 286
     
Bokslutsdispositioner   (12)  -  - 87 766 185 970

Resultat före skatt   44 072 28 339  6 332 113 684
     
Skatt på årets resultat   (13)  –9 634  –7 063 –1 360  –24 432

Årets resultat   34 438 21 276 4 972 89 252

(TKR) KONCERNEN MODERBOLAGET
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   not  2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
     
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar   (14)     
Balanserade utgifter för dataprogram   43 336 26 798  43 336 26 798

  43 336  26 798 43 336 26 798
     
Materiella anläggningstillgångar   (14)     
Byggnader och mark   494 443  509 750  389 788 405 364
Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 016 668  1 086 338  462 821  477 300 
Inventarier, verktyg och installationer   115 286  82 320  91 148  63 806 
Pågående nyanläggningar   112 179  109 040  101 806  98 619

  1 738 576  1 787 448  1 045 563  1 045 089
     
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag   (15)  -  -  170  170 
Andelar i intresseföretag   (16)  58 283  52 512  -  30 076 
Fordringar hos koncernföretag   -  -  29 330  34 654
Fordringar hos intresseföretag   15 000 20 000  15 000  20 000 
Uppskjuten skattefodran  3 103 -  -  - 
  76  386  72 512 44 500 84 900

Summa anläggningstillgångar   1 858 298  1 886 758 1 133 399  1 156 787
     
Omsättningstillgångar      
Varulager   (17)  7 756  6 890 3 615  5 025
     
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   96 654  147 118 29 924  59 660 
Fordringar koncernföretag   -  - 234 650  251 051 
Fordringar intresseföretag   5 623  3 517 149  -  
Övriga fordringar   1 251  6 312  1 166  802 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   (18)  58 283 41 054  31 802  7 150 

  161 811  198 001 297 691 318 663
     
Kassa, bank  (19)  142 416 111 092  49 140 33 282
    
Summa omsättningstillgångar   311 983  315 983  350 446  356 970 
     

SUMMA  TILLGÅNGAR   2 170 281 2 202 741  1 483 845 1 513 757   
     

TILLGÅNGAR (TKR) KONCERNEN MODERBOLAGET

Balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER (TKR) KONCERNEN MODERBOLAGET

     
   not  2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 
    
Eget kapital   (20)     
Aktiekapital (33 000 aktier)  33 000 33 000  
Annat eget kapital  521 348 500 071  
Årets resultat  34 438 21 276  

Summa eget kapital  588 786 554 347  
     
Bundet eget kapital      
Aktiekapital (33 000 aktier)    33 000 33 000
Reservfond     5 412 5 412

    38 412 38 412
Fritt eget kapital
Annat eget kapital    159 710 70 459
Årets resulat    4 972 89 252

    164 682 159 711

Summa eget kapital      203 094  198 123
Obeskattade reserver   (21)     413 550  411 316 
     
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner   (22)  90 330  93 030  84 352  86 488
Avsättningar för skatt   (23)  110 137 108 447  -  -
Övriga avsättningar  (24)  314 609  290 555  314 609 290 555

Summa avsättningar   515 076 492 032  398 961 377 043
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut   (25)  884 164 936 101 390 000  400 000 

Summa långfristiga skulder   884 164 936 101  390 000  400 000 
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut   (25)  49 941  79 439 10 000  40 000 
Leverantörsskulder   42 716  48 333 25 988  29 111
Skulder till koncernföretag   -  -  850  2 533 
Skulder till intresseföretag   138 450 138 450
Skatteskulder  12 800  24 754 6 436 22 938 
Övriga skulder   21 416 15 190  2 853  4 791 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   (26)  55 244 52 095  31 975  27 452

Summa kortfristiga skulder   182 255  220 261 78 240  127 275

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   2 170 281 2 202 741  1 483 845  1 513 757
Ställda säkerheter (27) 520 000 560 000 - -
Ansvarsförbindelser  (28)  133 492 133 493 133 492  133 493 

39

SYSAV 2015 - B
A

L
A

N
SR

Ä
K

N
IN

G



Kassaflödesanalys

       
    2015-01-15 2014-01-01 2015-01-15 2014-01-01
 2015-12-31 2014-12 31 2015-12-31 2014-12 31 
  
DEN LÖPANDE  VERKSAMHETEN     
    
Rörelseresultat 64 139 56 173 –61 135  –49 609

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:     
Avskrivningar och avsättningar 163 524 183 136 97 680 107 757
Erhållen ränta 419 1 593 1 539 2 370
Erlagd ränta –20 486 –29 427 –22 338  -25 547
Resultat avyttring materiella anläggningstillgångar  -  1 224 -  -1 204
Utdelning från intresseföretag   500 500
Resultatandelar i intresseföretag  –1 293 5 616  -  - 
Betald skatt  –23 001  –140  –17 863  –1 494

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  183 302 218 175  –1 617  32 773 
    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     
Förändring av varulager  –866  –1 358  1 410  –1 110
Förändring av fordringar  36 190  –41 721 25 972 –41 395
Förändring av kortfristiga skulder  –26 052 –15 878 –32 533 –9 598

Kassaflöde från den löpande verksamheten  192 574 159 218 –6 768  –19 330 
   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
    
Investering i materiella anläggningstillgångar –115 965 –115 762  –97 790  –93 862
Investering i immateriella anläggningstillgångar  –16 902 –18 779  –16 902 –18 779
Förändring av fin. anl. tillgångar –4 978 - 35 400 -
Utdelning från intresseföretag 500 500 - -
Återbetalning lån 5 000  - -  5 157
Försäljning av anläggningstillgångar 1 678 1 196 - 1 136

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –130 667  –132 845  –79 292  –106 348

    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
    
Koncernbidrag -  -  90 000 133 000
Utdelning -  –10 000 - –10 000 
Förändring av finansiella skulder –30 583  –33 826  11 918  -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –30 583  –43 826  101 918  123 000 
    
Årets kassaflöde 31 324 –17 453 15 858  –2 678
Likvida medel från årets början 111 092 128 545 33 282 35 960 
Likvida medel vid årets slut 142 416  111 092  49 140 33 282
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 (TKR) KONCERNEN MODERBOLAGET

Noter & kommentarer

Not 1 Redovisningsprinciper 

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

Allmänt
Från och med 2014 tillämpar koncernen och 
moderbolaget årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens 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. 
Koncern-redovisningen är upprättad enligt förvärvs-
metoden vilket innebär att eget kapital som fanns 
i dotter-företagen vid förvärvstidpunkten elimineras 
i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår 
härigenom endast den del av dotterföretagens 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. 
Uppskjuten skatt hänförliga till årets boksluts-
dispositioner 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%.

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 
redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas 
inledningsvis till anskaffningsvärde. Koncernens 
redovisade värde på innehav i intresseföretag inklu-
derar goodwill som identifieras vid förvärvet, netto 
efter avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Koncernens andel av resultat som uppkommit i in-
tresseföretaget efter förvärvet redovisas i resultaträk-
ningen. Ackumulerade förändringar efter förvärvet 
redovisas i koncernen som ändring av innehavets 
redovisade värde.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den 
indirekta metoden varvid justering skett för transak-
tioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som 
likvida medel klassificeras, förutom kassa- och bank-
tillgodohavanden, 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.

41

SYSAV 2015 - N
O

T
E

R
 &

 K
O

M
M

E
N

T
A

R
E

R



Egenutvecklade immateriella 
anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiverings-
modellen som immateriell anläggningstillgång då 
följande kriterier är uppfyllda:
- Det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdig-
ställa 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 
immateriell 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:

Balanserade utvecklingsutgifter

Byggnader

Avfallskraftvärmeverk

Förvaltningsfastighet

Markanläggningar

Markanläggningar

Markinventarier

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Maskindelar avfallskraftvärmeverk

Transportmedel

Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Maskininventarier

Övriga inventarier, verktyg och installationer

Datorer

Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och 
skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i 
moderbolaget 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 för-
knippade med leasingobjektet i all väsentlighet har 
förts över till leasingtagaren. I annat fall är det fråga 
om operationell leasing. Leasingavgiften för ope-
rationella leasingavtal fördelas linjärt över leasing-
perioden. För finansiella leasingavtal redovisas den 
leasade tillgången initialt i balansräkningen med en 
motsvarande skuld för framtida leasingavgifter. Till-
gången skrivs av på samma sätt som för motsvaran-
de tillgångar som ägs av bolaget. Betalda leasingav-
gifter 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 redo-
visas 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 antagan-
den om framtiden. Dessa uppskattningar kommer 
inte alltid motsvara det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som kan komma 
leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade 
värden för tillgångar och skulder är främst värdering 
av framtida kostnader för att sluttäcka nuvarande 
deponi samt efterbehandlingskostnader för samtliga 
tre deponier.

Antal år

10

20-100

20-100

20

20-100

15

7

10

10

5

3
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Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträf-
fande en tillgång föreligga fastställs dess återvin-
ningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde 
återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta 
värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta 
av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjande-
värdet definieras som nuvärdet av de uppskattade 
framtida betalningar som tillgången genererar. Ned-
skrivningar redovisas över resultaträkningen.

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

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.

Ersättning till anställda - pensioner
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter 
avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda 
och förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbe-
stämda planer betalar företaget fastställda avgifter 
till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald 
har företaget inga ytterligare förpliktelser. Avgiften 
redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjä-
nas in. I förmånsbestämda planer beräknas skulden 
och avgiften med hänsyn till bland annat bedömda 
framtida löneökningar och inflation. Auktuariella 
vinster och förluster redovisas i resultaträkningen 
när de uppkommer.

Redovisning av derivatinstrument
Ränteswapar används i säkringssyfte för att uppnå 
önskad räntebindning i låneportföljen. Derivat 
redovisas inte i balansräkningen under avtalens 
löptid. Intäkter och kostnader hänförliga till 
derivatinstrument nettoredovisas under ränte-
kostnader. Koncernen tillämpar anskaffnings-
värdemetoden 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 eget kapital efter skatt
Resultat efter finansiella poster med tillägg för rän-
tekostnader 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 elimineras bolagens 
obeskattade reserver varefter en fördelning sker på 
eget kapital och uppskjuten skatt.

Soliditet
Justerat eget kapital dividerat med balansomslut-
ningen.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning 

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015 2014 2015 2014

Avfallshantering, avgifter 387 273 399 439 194 543 195 545

Energileveranser 337 852 310 265 140 985 128 653

Försäljning av material 57 402 56 797 19 232 20 522

Övriga försäljningsintäkter 60 367 50 085 56 535 50 122

Summa 842 894 816 586 411 295 394 842

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

Av årets försäljning avser 9 % (8) försäljning till andra koncernföretag. Av årets inköp avser  6 % (5) inköp från andra koncern-
företag. 

Not 4  Leasingavgifter

Operationell leasing inkl hyra för lokal

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015 2014 2015 2014

Leasingavgifter

Inventarier linje 4 - - 39 484 37 584

Övriga leasingavgifter 956 1 321 676 964

Summa 956 1 321 40 160 38 548

Återstående leasingavgifter förfaller till betalning:

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015 2014 2015 2014

Inom 1 år 956 1 321 39 941 45 661

Inom 2 till 5 år 1 912 2 642 164 903 178 362

Senare än 5 år - - 129 261 179 925

Summa 2 868 3 963 334 105 403 948

Not 5  Arvode och kostnadsersättning revisorer

KONCERNEN MODERBOLAGET

Mazars SET Revisionsbyrå  AB 2015 2014 2015 2014

Revisionsuppdrag 464 349 297 275

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag - 5 - -

Skatterådgivning - 30 - 122

Övriga uppdrag 161 150 159 34

Summa 625 534 456 431
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Not 6  Medelantalet anställda

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015 2014 2015 2014

Antal anställda 293 283 184 180

Varav kvinnor 30 % 27 % 34 % 33 %

Varav män 70 % 73 % 66 % 67 %

Könsfördelning:

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagets styrelse:

Kvinnor 3 3 3 3

Män 10 9 10 9

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen:

Kvinnor 3 2 3 2

Män 4 4 4 4

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

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015 2014 2015 2014

Löner och ersättningar:

Till VD och styrelser 2 947 3 050 2 051 1 604

Till övriga anställda 122 694 120 219 74 056 73 043

Sociala kostnader 52 943 48 300 31 285 28 409

Summa löner, ersättningar och sociala kostnader 178 584 171 569 107 392 103 056

Övriga personalrelaterade kostnader 10 384 9 541 6 424 6 129

Summa 188 968 181 110 113 816 109 185

Moderbolagets pensionskostnader uppgår till 6 344 tkr (4 750) och ingår i posten sociala kostnader ovan. 
Av dessa avser 638 tkr (398) bolagets nuvarande VD. 
Bolagets utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD uppgår till 11 167 tkr (12 249). Ny VD tillträdde 2014-08-18.  
  
Koncernens pensionskostnader uppgår till 11 470 tkr (9 009) och ingår i posten sociala kostnader ovan. 
Av dessa avser 638 tkr (398) bolagens VD. 
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD och dotterbolags VD uppgår till  
16 981 tkr (18 612).    

Not 8 Avtal om avgångsvederlag

För VD i moderbolaget gäller en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida har VD, utöver uppsägnings-
lön för 6 månader, rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. För dotterbolagens VD:ar kan avgångsvederlag , 
inkl. uppsägningslön, motsvara högst 24 månadslöner.
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Not 9 Planenliga avskrivningar

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015 2014 2015 2014

Planenliga avskrivningar av:

Immateriella anl. tillgångar 364 - 364 -

Byggnader 10 248 13 589 10 346 10 346

Markanläggningar 10 701 10 336 10 691 10 326

Maskiner och andra tekniska anläggningar 123 806 122 792 58 641 56 169

Inventarier, verktyg och installationer 18 405 19 229 17 638 13 430

Summa 163 524 165 946 97 680 90 271

Not 10 Resultatandelar i intresseföretag

KAPITAL- OCH RÖST- 
RÄTTSANDELAR (%)

RESULTAT EFTER  
FINANSIELLA POSTER

2015 2014

PULS-Planerad Underhållsservice AB 50 2 926 –3 192

PULS-ISAB Relining i Skandinavien AB 25 2 389 126

ÅGAB Syd AB 40 –253 378

Sydskånes Energikonsult AB, SYSEK 25 –196 67

KS Recycling 50 –3 974 –3 457

Carl F AB 25 401 462

Summa 1 293 –5 616

Samtliga andelar i intressebolagen är sålda till Sysav Industri, till bokfört värde.

Not 11 Finansiella poster

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015 2014 2015 2014

Resultat från andelar i intresseföretag

Utdelning 500 500

Summa 500 500

Ränteintäkter
Ränteintäkter från dotterbolag - - 1 199 1 361

Övriga ränteintäkter 419 1 593 340 1 009

Summa 419 1 593 1 539 2 370

Räntekostnader

Räntekostnader pensionsskuld 683 1 387 683 1 299

Övriga räntekostnader 19 803 28 040 21 655 24 248

Summa 20 486 29 427 22 338 25 547
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Not 12 Bokslutsdispositioner

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015 2014 2015 2014

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt 
plan

- - –2 234 52 970

Erhållna koncernbidrag - - 90 000 133 000

Summa - - 87 766 185 970

Not 13 Skatt på årets resultat

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015 2014 2015 2014

Aktuell skatt –11 046 –24 894 –1 360 –24 203

Uppskjuten skatt 1 412 17 831 - -

Summa –9 634 –7 063 –1 360 –24 203

Redovisad skatt

Redovisat resultat före skatt 44 072 28 339 6 332 113 684

Skatt enl gällande skattesats, 22 % –9 696 –6 235 –1 393 –25 010

Avstämning av redovisad skatt

Ej avdragsgilla kostnader –901 –959 –441 –526

Ej skattepliktiga intäkter 511 626 474 482

Effekt på skattemässiga avskrivningar 277

Ej värderade underskottsavdrag 174 –1 346 - 851

Effekt av utnyttjande tidigare ej värderade underskottsavdrag - 851

Summa –9 634 –7 062 –1 360 –24 203

Not 14 Immateriella- och materiella anläggningstillgångar

KONCERNEN MODERBOLAGET

Immateriella anläggningstillgångar 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Balanserade utgifter för dataprogram

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 26 798 8 019 26 798 8 019

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 16 902 18 779 16 902 18 779

Summa 43 700 26 798 43 700 26 798

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början - - - -

Avyttring och utrangering - - - -

Årets avskrivning enligt plan –364 - –364 -

Summa –364 - –364 -

Redovisat värde vid årets slut 43 336 26 798 43 336 26 798
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Not 14 forts.

KONCERNEN MODERBOLAGET

Materiella anläggningstillgångar 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Byggnader

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 491 663 491 660 347 719 347 716

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

Summa 491 660 491 663 347 716 347 719

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början –192 723 –179 128 –109 340 –98 989

Avyttring och utrangering - –6 - –5

Årets avskrivning enligt plan –10 248 –13 589 –10 346 –10 346

Summa –202 971 –192 723 –119 686 –109 340

Redovisat värde vid årets slut 288 690 298 941 228 030 238 379

KONCERNEN MODERBOLAGET

Markanläggningar 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 219 897 218 396 213 479 211 978

Fusion - - - -

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 5 6455 1 501 5 463 1 501

Summa 225 542 219 897 218 942 213 479

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början –79 406 –68 740 –73 090 –62 433

Fusion - - - -

Avyttring och utrangering - –330 - –331

Årets avskrivning enligt plan –10 701 –10 336 –10 690 –10 326

Summa –90 107 –79 406 –83 780 –73 090

Redovisat värde vid årets slut 135 434 140 491 135 162 140 389

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Mark

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 70 319 71 569 26 596 27 846

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar - –1 250 - –1 250

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

Summa byggnader och mark 494 444 509 751 389 788 405 364
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Not 14 forts.

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 2 244 927 2 191 594 1 096 969 1 050 877

Omföring mellan investeringsgrupperna - 1 646 - 1 646

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 55 813 58 897 44 162 51 656

Avyttring och utrangering –1 957 –7 210 - –7 210

Summa 2 298 782 2 244 927 1 141 131 1 096 969

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början –1 158 589 –1 040 395 –619 669 –568 100

Omföring mellan investeringsgrupperna - –1 204 - –1 203

Avyttring och utrangering 280 5 802 - 5 802

Årets avskrivning enligt plan –123 805 –122 792 –58 641 –56 168

Summa –1 282 115 –1 158 589 –678 310 –619 669

Redovisat värde vid årets slut 1 016 668 1 086 338 462 821 477 300

KONCERNEN MODERBOLAGET

Inventarier, verktyg och installationer 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 421 348 393 763 346 550 328 349

Omföring mellan investeringsgrupperna - –70 - –70

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 51 371 28 931 44 980 19 493

Avyttring och utrangering - –1 276 - –1 222

Summa 472 719 421 348 391 530 346 550

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början –339 027 –319 972 –282 744 –269 488

Omföring mellan investeringsgrupperna - –373 - –373

Avyttring och utrangering - 547 - 547

Årets avskrivning enligt plan –18 405 –19 229 –17 638 –13 430

Summa –357 432 –339 027 –300 382 –282 744

Redovisat värde vid årets slut 115 286 82 320 91 148 63 806

KONCERNEN MODERBOLAGET

Pågående nyanläggningar 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 109 040 81 305 98 619 73 674

Årets investeringar 128 493 113 142 110 317 96 260

Omfört till maskiner, inventarier, verktyg och installationer –125 353 –85 407 –107 130 –71 315

Redovisat värde vid årets slut 112 179 109 040 101 806 98 619
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Not 15 Andelar i koncernföretag

 KAPITAL- OCH  
RÖSTRÄTTS- 
ANDELAR (%) 

ANTAL  
ANDELAR

BOKFÖRT 
VÄRDE 
2015-12-31

Sysav Industri AB 100 1 000 120

Sysav Utveckling AB 100 1 000 50

Utgående balans 170

2015 2014

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 
KONCERN

2015-12-31

PULS-Planerad Underhållsservice AB 50 15 000 23 667

ÅGAB Syd AB 40 2 000 7 785

KS Recycling AB 50 35 000 1 930

Carl F AB 25 2 500 24 901

Utgående balans 58 283

2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 30 076 30 076

Avyttrat Sysek –25

Lämnat aktieägartillskott till KS Recycling 5 000 -

Sålt aktierna till Sysav Industri –35 051 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 30 076

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

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda kostnader 42 011 32 742 18 541 2 437

Upplupna intäkter 16 272 8 312 13 261 4 713

Utgående balans 58 283 41 054 31 802 7 150

Not 19 Kassa, bank, checkräkningskredit

Moderbolagets beviljade checkräkningskredit uppgår till 100 Mkr (100). Utnyttjad checkkredit per 2015-12-31 uppgick till 0 
Mkr (0) i moderbolaget.

Not 20 Eget kapital

AKTIE- 
KAPITAL

ANNAT 
EGET KAPI-
TAL INKL 
ÅRETS 
RESULTAT

SUMMA  
EGET  
KAPITAL

Koncern

Utgående balans 2014-12-31 33 000 521 348 554 348

Årets resultat 34 438 34 438

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

I annat eget kapital ingår kapitalandelsfond 34 805 tkr ( 32 424 tkr).

AKTIE- 
KAPITAL

RESERV-
FOND

BALANSE-
RAD VINST 
INKL ÅRETS  
RESULTAT

SUMMA  
EGET  
KAPITAL

Moderbolag

Utgående balans 2014-12-31 33 000 5 412 159 711 198 123

Årets resultat 4 972 4 972

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

Not 21 Obeskattade reserver

MODERBOLAGET

2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:

Maskiner och inventarier 413 256 411 022

Markanläggningar 294 294

Utgående balans 413 550 411 316

Obeskattade reserver uppdelas i koncernen i uppskjuten skatteskuld respektive eget kapital.  
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Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående balans 93 030 93 484 86 488 86 644

Ökning av skulden, ränta 683 1 299 683 1 299

Ökning/minskning av skulden, personalkostnad –3 383 –1 753 –2 819 –1 455

Utgående balans 90 330 93 030 84 352 86 488

Not 23 Avsättningar för skatt

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående balans 108 447 126 278 - -

Förändring via resultaträkningen 1 690 –17 831 - -

Ändrad skattesats - - - -

Utgående balans 110 137 108 447 - -
Koncernens uppskjutna skatteskuld avser i sin helhet uppskjuten skatt på temporära skillnader i materiella 
anläggningstillgångar.

Not 24 Övriga avsättningar

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående balans 290 555 272 911 290 555 272 911

Avsättning för hantering av lakvatten och topptäckning  
av avslutade deponier

24 162 17 931 24 162 17 931

Avsättning för återställning av upplag –108 –287 –108 –287

Utgående balans 314 609 290 555 314 609 290 555

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-di-
rektivet 1999/31 om ”Deponering av avfall”. Direktivet innebär att avsättningarna grundar sig på en 30-årig tidshorisont efter 
avslutad deponering.

Not 25 Långfristiga skulder

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Förfallotidpunkt:

Inom ett år från balansdagen 49 941 79 439 10 000 40 000

Mellan två till fem år från balansdagen 299 764 317 756 140 000 140 000

Senare än fem år från balansdagen 584 400 618 345 250 000 260 000

Utgående balans 934 105 1 015 540 400 000 440 000

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,7 år (4,7) och den genomsnittliga effektiva 
räntan uppgår till 2,32 % (2,30). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 9,3 år (9,9). För att uppnå en rimlig och väl 
avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Vid årsskiftet bestod instrumenten 
av fem avtal om sammanlagt 700 MSEK.  
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Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

KONCERNEN MODERBOLAGET

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Semesterlöneskuld 12 205 10491 7 550 6 775

Sociala kostnader 6 104 9 239 4 757 5 012

Upplupen ränta 10 539 10 185 10 539 10 185

Hantering farligt avfall 1 958 7 039 - -

Förutbetalda intäkter 100 65 - -

Övriga poster 24 338 15 076 9 129 5 480

Utgående balans 55 244 52 095 31 975 27 452

Not 27 Ställda säkerheter

Redovisade värdet på den leasade maskinen. Köpt med äganderättsförbehåll. 520 000

Not 28 Ansvarsförbindelser

Garantiförbindelser för samtliga ÅVC (hos Länsstyrelsen)  131 992 och Malmö Jaktskyttecenter (hos Naturvårdsverket) 1 500
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nr. 556187-0410

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Sysav, Sydskånes av-
fallsaktiebolag för år 2015.
 
Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar för årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som ger en rättvisande bild en-
ligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll 
som styrelsen och verkställande direktören bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen 
och koncernredovisningen på grundval av min 
revision. Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sveri-
ge. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernre-
dovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder in-
hämta revisionsbevis om belopp och annan informa-
tion i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-

ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de 
delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncern-
redovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets 
interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis-
ningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2015 och av dessas finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen har jag även utfört en revision av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för Sydskånes avfallsaktiebolag, 
Sysav för år 2015.

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

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig 
om förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval 
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet 
har jag utöver min revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställan-
de direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag 
har även granskat om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

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

Malmö den 21 mars 2016

Bengt Fromell
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport

Vi har granskat Sydskånes avfallsaktiebolag Sysav 
(org.nr 556187-0410) och koncernens verksamhet 
under år 2015.

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.
Förtroendekänsliga områden såsom representa-

Sten Dahlvid
Lekmannarevisor 

tion och förmåner har varit föremål för en särskild 
granskning 2015. Granskningsresultatet har påvisat 
förbättringsmöjligheter som har redovisats till bola-
get i enskild rapport.

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

Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller 
verkställande direktörens förvaltning föreligger 
därmed inte.

Bertil Göransson
Lekmannarevisor

Till årsstämman i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav

Malmö den 21 mars 2016
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Bolagsstyrning

Sysav är ett aktiebolag bildat i syfte att fullgöra ägar-
kommunernas 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, förordningar och direktiv samt 
bolagets vision, övergripande mål, kärnvärden 
och verksamhetspolicy. 

Bolagets uppdrag
Sysav ska vara det ledande återvinnings- och 
avfallsföretaget i Sydsverige och medverka i 
utvecklingen mot en långsiktigt hållbar tillväxt 
genom att erbjuda kommuner, företag och andra 
verksamheter i regionen miljö- och kvalitetsmäs-
sigt bra tjänster och produkter inom avfalls- och 
återvinningsområdet. Målet ska vara att maximera 
återvinningen av material och energi samt mini-
mera deponeringen. 
Verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga 
principer inom ramen för de regelverk som styr 
bolagets verksamhet. Sysav ska värna om kunder-
na 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. Års-
stämman utser bolagets styrelse, som ansvarar för 
organisation och förvaltning av bolagets ange-
lägenheter. 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 supple-
anter. Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för 
tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

      
Sysavs kretsloppsplan
Sysavs kretsloppsplan anger inriktningen för av-
fallshanteringen för både Sysav och ägarkommu-
nerna under en femårsperiod och ligger till grund 
för planeringen av verksamheten.

VD och ledningsgrupp
Sysavs VD verkställer de beslut som årsstämma 
och styrelse fattar. VD fattar beslut om investe-
ringar, personal, organisationens uppbyggnad, 
budget och annat som är av principiell art för 
Sysav enligt VD-uppdraget från styrelsen. 
Ledningsgruppen 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 verksamhetslednings-
system och är miljöcertifierat enligt ISO 14001, 
kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och arbets-
miljöcertifierat enligt OHSAS 18001. Sysav 
innehar därmed ett trippelcertifikat.
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  Aktiekapital Antal

Kommun Andel %  kronor 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

Fördelning av aktiekapital inom Sydskånes 

avfallsaktiebolag, Sysav
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Flerårsöversikt koncernen

(TKR OM INTE ANNAT ANGES)

Ur resultaträkningen 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning 842 894 816 586 820 298 796 467 815 162
Resultat efter finansiella poster 44 072 28 339 46 837 56 654 65 436
Skatt på årets resultat –9 634 –7 063 9 425 –12 383 –19 388
Årets resultat 34 438 21 276 56 262 44 271 46 048
    
Ur balansräkningen 
Anläggningstillgångar 1 858 298 1 886 758 1 926 699 1 266 116 1 326 299
Omsättningstillgångar 311 983 315 983 290 358 324 677 271 745

Summa tillgångar 2 170 281 2 202 741 2 217 057 1 590 793 1 598 044

Bundet eget kapital - - - 401 480 407 015
Fritt eget kapital 588 786 554 347 543 071 101 543 51 737
Långfristiga skulder och avsättningar 1 399 240 1 428 133 1 468 212 917 576 964 390
Kortfristiga skulder 182 255 220 261 205 774 170 194 174 902

Summa eget kapital och skulder 2 170 281 2 202 741 2 217 057 1 590 793 1 598 044

Balanslikviditet 1,7 1,4 1,4 2,7 2,3
Soliditet 27 % 25 % 24 % 32 % 29 %

Ur kassaflödesanalysen
Kassaflöden från den löpande verksamheten 192 574 159 218 271 781 139 222 141 945
Kassaflöden från investeringsverksamheten –130 667 –132 845 –180 945 –60 897 –42 390
Kassaflöden från finansieringsverksamheten –30 583 –43 826 –99 256 –58 473 –102 490

Årets kassaflöde 31 324 –17 453 –8 420 19 852 –2 935

Personal
Löner och ersättningar 125 641 123 269 113 354 108 941 101 143
Sociala kostnader 52 943 48 300 56 398 52 069 52 797

Antal årstjänster 293 283 283 285 270

Taxa
Hushållsavfall, kr/ton 680 680 680 680 680
Indutriavfall, kr/ton 0–2 000 0–2 000 0–2 000 0–2 000 0–2 000
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR)

    2015 2014
Omsättning    478 099 458 755
Rörelsens kostnader    –339 581 –319 720
Rörelseresultat    138 518 139 035

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter    74 539
Räntekostnader    –12 761 –1 395

Resultat efter finansiella poster    125 831 138 179 

Bokslutsdispositioner    –95 227 –138 000
Resultat före skatt    30 604 179

Skatt på årets resultat    –9 406 –90 
Årets resultat    21 198 89

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR)

Tillgångar    2015-12-31 2014-12-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar    173 013 168 299
Finansiella anläggningstillgångar    23 548 0
Summa anläggningstillgångar    196 561 168 299

Omsättningstillgångar
Varulager    4 141 1 865
Kortfristiga fordringar    98 563 129 564
Kassa, bank    87 270 73 508
Summa omsättningstillgångar    189 974 204 937

SUMMA TILLGÅNGAR    386 535 373 236

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital    120 120
Fritt eget kapital    23 204 2 006
Summa eget kapital    23 324 2 126

Obeskattade reserver    20 687 15 460
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld    14 605 14 882
Summa avsättningar    14 605 14 882

Långfristig skuld till koncernföreg    29 330 34 654
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder    16 057 19 011
Skulder till koncernföretag    234 650 251 051
Skatteskuld    6 739 1 816
Övriga kortfristiga skulder    41 143 34 236
Summa kortfristiga skulder    298 586 306 114

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    386 535 373 236

Resultat- och balansräkning i sammandrag för Sysav Industri AB



RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR)

    2015 2014
Nettoomsättning    4 702 5 193
Rörelsens kostnader    –4 662 –5 137
Rörelseresultat    40 56

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter    5 45
Räntekostnader    –41 –88

Resultat efter finansiella poster    4 13 

Bokslutsdispositioner    - -

Resultat före skatt    4 13

Skatt på årets resultat    –4 –13 

Årets resultat    - -

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR)

Tillgångar    2015-12-31 2014-12-31
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar    1 433 3 368
Kassa, bank    6 006 4 302
Summa omsättningstillgångar    7 439 7 670

SUMMA TILLGÅNGAR    7 439 7 670

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital    100 100
Fritt eget kapital    - - 
Summa eget kapital    100 100

Avsättningar
Avsättningar för pensioner    5 978 6 542
Summa avsättningar    5 978 6 542

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder    671 212
Övriga kortfristiga skulder    690 816
Summa kortfristiga skulder    1 361 1 028

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    7 439 7 670

Resultat- och balansräkning i sammandrag för Sysav Utveckling AB
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Styrelse - Ledamöter

Johan Larsson (MP)
Malmö
Ordförande

Katja Larsson (S)
Burlöv

Karl-Erik Olsson (S)
Simrishamn

Mats Svanberg (M)
Malmö

Christer Wallin (M)
Lund

Göran Holm (M)
Vellinge
Vice ordförande

Stefan Malmberg (S)
Ystad

Anders Berngarn (M)
Lomma

Johnny Nilsson (S)
Trelleborg

Bo Carlqvist (S)
Malmö

Mätta Ivarsson (MP) 
Lund
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Styrelse - Suppleanter

Pia Almström (M)
Kävlinge

Lirije Latifi (S)
Malmö

Ulf Bingsgård (M)
Trelleborg

Lars Lundberg (KD)
Sjöbo

Christian Sonesson (M)
Staffanstorp

Pierre Esbjörnsson (S)
Skurup

Sverker Nordgren (M)
Svedala

Isa Yilmaz (S)
Malmö

Carin Larsson (S)
Malmö

Leif Sandberg (C)
Tomelilla

Linda Simonell Wirje (M) Malmö
saknades vid fototillfället
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Ledningsgrupp

Peter Engström
VD 

Ibi Toth
Ordinarie

 

Frank Holmström
Administrativ chef, 
t.o.m aug 2015

Henrik Stridh
Ordinarie

Karin Linderos
Avdelningschef HR

Christina Thörnberg
Suppleant

 

Tommy Nyström
Chef strategisk affärsut-
veckling t.o.m juni 2015

 

Tomas Nilsson
Suppleant

 

Magnus Thysell
Chef strategisk affärsut-
veckling fr.o.m juni 2015

 

Anders Persson
VD Sysav Utveckling AB

 

Gunilla Carlsson
Kommunikationschef 

 

Carina Eklund
Avdelningschef 
Återvinningavdelningen

Kjerstin Ekvall 
Avdelningschef 
Biotecavdelningen

Styrelse - Personalrepresentanter
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Sysav

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

Dotterbolag

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

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

Intresseföretag

PULS – Planerad  
Underhållsservice AB (50 %)
Verkstadsvägen 2
245 34 Staffanstorp
Telefon 046-25 78 50
www.pulsab.se
VD: Jonas Eek

ÅGAB Syd AB (40 %)
Besöksadress: 
Skabersjövägen 527-0, Skabersjö
Faktureringsadress: 
Stenyxegatan 7
213 76 Malmö 
Telefon 040-18 75 10
www.agabsyd.se
VD: Ronny Olofsson

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

KS Recycling AB (50 %)
Svartögatan 2
211 24 Malmö
Telefon 040-680 66 40
www.ksrecycling.se
tf  VD: Daniel Eriksson

Samarbete med Malmö 
serviceförvaltning*

Malmö Återbyggdepå
Spikgatan 3
211 24 Malmö
Telefon 040-93 29 46
www.malmoabd.se

Adresser

Sysav
Sydskånes avfallsaktiebolag Orgnr: 556187-0410

Årsstämma
Årsstämma 22 april 2016 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: givakt.se
foto: andreas offesson, shutterstock
tryck: arkitektkopia, malmö 2016
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GRI Index

GRI - indikator Sida

VD:s ord

Organisationens namn

Produkter och tjänster

Organisationens huvudkontor

Länder där organisationen verkar

Formen av ägarskap

Marknader där organisationen verkar

Organisationens stor lek

Antal anställda

Leverantörskedjan

Betydande ändringar under 2015

Externa initiativ som organisationen stödjer

Definiering av redovisningens innehåll

Väsentliga aspekter för organisationen

Organisationens intressenter

Redovisningsperiod

Redovisningscykel

Kontaktuppgifter

GRI-index

Organisationens styrning

Organisationens värderingar, standarder och normer

Direkt ekonomiskt värde genererat och fördelat

Ingångsmaterial

Energiförbrukning

Direkta utsläpp

Indirekta utsläpp

Minskning av koldioxoidutsläpp

Personalomsättning

Återkomst till arbetet efter föräldraledighet

Sjukfrånvaro

Kompetensutveckling

Könsfördelning i organisationens ledning

Medellöner

Anmälda fall av diskriminering

Samhällsengagemang

G4-1

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-12

G4-13

G4-15

G4-18

G4-19

G4-24

G4-28

G4-30

G4-31

G4-32

G4-34

G4-56

EC1

EN1

EN3

EN15

EN16

EN19

LA1

LA3

LA6

LA10

LA12

LA13

HR3

SO1

5

30

2, 8, 11, 14, 16, 29, 30, 57

57

6, 7, 30

2, 30, 57

30, 32

2, 7, 17, 25, 29, 30, 31, 33

18, 21, 45

7, 16, 30

25, 29, 31, 32, 33

3, 8, 12, 24, 26, 27, 28, 31

3

3, 5

3

30

3, 5

67

66

3, 30, 57

3, 22, 32

29, 33

11, 13, 15, 29

17

23

23

14, 16, 22, 23

21

18

21, 33

18, 20, 21, 33

18, 45

18

18

24, 27, 29

GRI, eller Global Reporting Initiative, är riktlinjer för hållbarhetsredovisningar som används för att visa hur verksamheten 
presterade under året inom ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Sysavs års- och hållbarhetsredovisning 2015 följer 
i stora drag GRI version G4 och nedan finns ett index med sidhänvisningar till de indikatorer som redovisningen tar upp.



Sysav
Box 50344, SE-202 13 Malmö, Sweden
Phone +46 (0)40-635 18 00
www.sysav.se - epost@sysav.se


