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ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING
FÖR STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL AB
Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm Vatten och Avfall AB avger härmed årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetens art och inriktning
I Stockholm Vatten och Avfall AB bedrivs ingen verksamhet, den sker i dotterbolagen Stockholm Vatten AB och
Stockholm Avfall AB.
Stockholm Vatten AB svarar för vattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten i Stockholm och
Huddinge. Likaså äger och sköter bolaget ledningsnäten för vatten och avlopp i dessa kommuner. Stockholm Vatten
AB levererar även dricksvatten till tolv grannkommuner och tar emot avloppsvatten från åtta kommuner.
Dricksvattnet kommer från Mälaren och en reservvattentäkt finns vid Bornsjön utanför Norsborg. I Stockholm Vatten
AB är också koncernens administrativa funktioner samlade och där bedrivs den VA-relaterade
utvecklingsverksamheten liksom försäljning till grannkommunerna.
I verksamheten ingår även vattenvård och sjörestaurering inom Stockholm och Huddinge och i samarbete med
andra berörda kommuner. Särskilda kontrollprogram finns för Mälaren, Saltsjön och innerskärgården.
Stockholm Avfall AB ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken och andra författningar åligger staden i fråga
om avfallshantering. Uppgifterna omfattar upphandling, uppföljning, utveckling och kontroll av insamling, transport
och behandling av hushållsavfall, grovavfall från återvinningscentraler (ÅVC) samt miljöfarligt avfall från ÅVC,
stationära och mobila miljöstationer respektive andra mottagningspunkter.
Bolaget upphandlar grovavfallsentreprenörer, upprättar renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter samt
beräknar och upprättar taxa, vilken beslutas av Stockholms kommunfullmäktige. Bolaget representerar staden i
kontakt med materialbolagen för återvinningsstationer och övergripande producentansvarsfrågor samt deltar i miljöutvecklings- och utredningsarbete inom avfallsområdet. Företaget har samordningsansvar för sammanställning av
statistik avseende hushållsavfall.
Samtliga företag har sitt säte i Stockholm och huvudkontoret ligger i Norra Ulvsunda. Förutom huvudkontoret och
några mindre kontor på andra ställen har koncernen två vattenverk (på Lovö och i Norsborg), två avloppsreningsverk
(i Bromma och Henriksdal), en jordbruksanläggning vid Bornsjön och ett informationscenter i Hammarby Sjöstad.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den första juli infördes en ny dagvattentaxa, med en ny beräkningsmodell. Hushållens taxa berörs inte i någon större
omfattning, de största höjningarna blir för abonnenter med hög andel hårdgjord yta eller allmän platsmark.
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I början av sommaren slöts ett avtal med Stockholms Hamnar i syfte att minska belastningen av skadligt svavelväte i
avloppsvattnet från färjor som trafikerar Östersjön och att möta arbetsmiljöverkets skärpta föreskrifter gällande
svavelväte i slutna utrymmen. När färjorna lägger till vid hamn tömmer de sina septitankar som innehåller höga
halter av svavelväte, vilket orsakar stora problem med frätskador på ledningar, pumpstationer och reningsverk.
Avtalet innebär skärpta krav på det avloppsvatten Stockholms Hamnar släpper till det allmänna
avloppsledningsnätet, med högre kostnader vid överträdelser av gränsvärdena.
Kommunfullmäktige fattade den 23 april 2018 beslut om att ge Stockholm Vatten och Avfall i uppdrag att äga och
driva stationära sopsugsanläggningar. Beslutet omfattar nyanläggningar i exploateringsområden på stadens
mark där staden i detaljplan ställer krav på sopsugslösningar. Beslutet kan även komma att omfatta befintliga
stationära sopsugssystem i exploateringsområden, i de fall då staden i detaljplan ställt krav på sopsugslösningar
och då överenskommelse kan nås med de samfällighetsföreningar som driver dem idag. Ansvaret kommer att
ligga inom Stockholm Avfall AB och övertagandet kommer att ske succesivt från 2019. Under 2018 har bolaget
utrett tillvägagångssättet och börjat anpassa organistaionen för detta.

Under året har en ny automatisk miljöstation öppnat i Bagarmossen där stockholmarna kan lämna in farligt avfall,
mindre elavfall, batterier och glödlampor.
SFA (Stockholms Framtida Avloppsrening)
Processen för omhändertagandet av Stockholms avloppsvatten står inför stora utmaningar i framtiden. Förutom en
ökande befolkning och klimatförändringar kommer skärpta reningskrav från nya EU-direktiv och nya villkor. För att
klara detta pågår projekt Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA). Projektet innebär att Henriksdals reningsverk
byggs om med ny reningsteknik och högre kapacitet för att klara dubbel belastning. En ny tunnel kommer att byggas
från Bromma till Henriksdal, när den är klar kan Bromma reningsverk läggas ner. Projektet beräknas vara klart år
2029.
I december 2017 godkände Mark- och miljödomstolen ansökan om utbyggnad av avloppsreningen i Stockholm.
Detta innebär klartecken för att utöka verksamheten vid Henriksdals reningsverk, att bygga tunneln mellan Bromma
och Sickla och att lägga ner Bromma reningsverk. Domen anger också de villkor som gäller för att driva
reningsverket och avloppsledningsnätet. Domen överklagades av flera sakägare och Naturvårdsverket,
Miljödomstolen beslutade att inte ge prövningstillstånd till sakägarna när det gäller byggandet av tunneln men
däremot till Naturvårdsverkets yrkande på ett tak för fosforutsläpp. Beslutet innebär att planeringen av bygget av
tunneln nu kan gå vidare enligt plan, med start tidigast i juni 2019. Prövningen av fosforutsläppen kommer inte att ha
någon påverkan på tidplanen, det är en process som kan löpa parallellt med bygget.

SFV (Stockholms Framtida Vattenförsörjning)
Fram till år 2050 väntas antalet anslutna till Stockholm Vatten och Avfalls dricksvattennät öka från dagens 1,5
miljoner till cirka 2,15 miljoner. Dagens produktionskapacitet räcker inte för denna befolkningsökning, varför den
måste byggas ut med drygt 40 procent för att vattenproduktionen ska fortsätta att vara robust och säker. Detta
kommer att bli ett av bolagets större framtida projekt och planeringen för utbyggnaden är redan påbörjad. Åtgärder
behöver ske i såväl vattenverk som i huvudvattenledningsnät och reservoarer. Bolaget har under 2018 gjort en
kartläggning med en analys av nuvarande och framtida kapacitet utifrån målet i den regionala
vattenförsörjningsplanen. Under våren och sommaren gjordes också en kartläggning av dimensioneringen av
anläggningarna utidfrån normaldygn och i händelse av kris.
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Begränsningar avdrag för koncerninterna räntor
Riksdagen beslutade i slutet av år 2012 om ytterligare begränsningar för avdrag för koncerninterna räntor i
huvudsyfte att förhindra kapitalflykt till utlandet med skatteplanering. Skatteverket har tillämpat det nya regelverket
från och med år 2014 och för inkomståren 2014-2015 fattat ett slutligt omprövningsbeslut som innebär att en
begränsad del av räntekostnaderna anses vara avdragsgilla. Stockholms stad och koncernen Stockholms Stadshus
AB har sedan beslutet sökt besked hur stadens bolag ska förhålla sig till Skatteverkets tolkningar.
Stockholm Vatten AB har yrkat att koncerninterna räntekostnader är avdragsgilla i lämnade deklarationer som avser
inkomståren 2014 och 2017, Stockholm Avfall AB har gjort detsamma för inkomståret 2017 och Stockholm Vatten
och Avfall AB för inkomståren 2014-2017. Skatteverket har i december 2017 fattat ett slutligt omprövningsbeslut för
inkomståret 2015 och i december 2018 för inkomståret 2016. Även dessa beslut innebär att en begränsad del av
räntekostnaderna anses vara avdragsgilla.

Stockholm Vatten och Avfall AB har sedan tidigare reserverat kostnader för 2014-2017 för utökade skattekostnader
till följd av Skatteverkets beslut. För bokslut 2017 och 2018 har även Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB
reserverat kostnader genom en bedömning av hur den princip som Skatteverket tidigare använt påverkar
inkomståren.
Vad avser Skatteverkets omprövningsbeslut för inkomståren 2014-15 vill Stockholm Vatten och Avfall AB få en
rättslig prövning av dessa och besluten har därför överklagats. Då förvaltningsrättens dom under sommaren 2018
var i linje med Skatteverkets beslut har bolaget överklagat besluten och förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.
Utveckling av verksamhet, ställning och resultat (koncernen)
(Mkr)
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat e. finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (1)
Medelantal anställda

2018

2017

2016

2015

2014

2 264
246
152
14 670
5,5%
570

2 051
605
498
12 765
5,5%
540

1 995
213
98
11 890
2,0%
507

1 852
81
-82
10 797
1,8%
455

1 575
205
16
9 511
2,7%
446

(1)

Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatteskuld.

Förväntad framtida utveckling
Den framtida utvecklingen för företagen inom koncernen Stockholm Vatten och Avfall är nära knuten till Stockholms
stads utveckling. En växande stad medför ökade krav på verksamheten för att säkerställa vattenförsörjning,
omhändertagande av avlopp och avfallshantering med god kvalitet och med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Verksamheten är till sin art mycket långsiktig och vid planeringen av den framtida verksamheten beaktas både
förväntad utveckling i staden och förväntade skärpta miljökrav.

Forskning och utveckling
Företagen i koncernen Stockholm Vatten och Avfall deltar i miljö-, utvecklings- och utredningsprojekt inom områden
med anknytning till vatten-, avlopp- och avfallsområdet men bedriver ingen egen forskningsverksamhet.
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Andra viktiga förhållanden
VA-verksamheten i företaget är ett legalt monopol och verksamheten bedrivs i enlighet med lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412).
Finansiella instrument
I Stockholms stad samordnar och ansvarar Finansavdelningen för all upplåning för Stockholms stad och koncernen
Stockholms Stadshus AB inom kommunkoncernen.
Hållbarhet
Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB arbetar med en rad frågor inom hållbarhetsområdet, de utgör en
väsentlig del av vår strategiska plan och våra bolagsmål. Några av de viktigaste punkterna är följande:
* Säkerställa leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm och ombesörja
avloppsrening av god kvalitet i området.
* Arbeta för att kunna öka återvinningen av näringsämnen från avloppshanteringen utan att miljöbelastningen ökar.
* Långsiktigt minska vår klimatpåverkan och vårt energibehov.
* Arbeta förebyggande med att förhindra översvämningar i byggnader vid häftiga skyfall. Bolaget ska tillämpa och
vidareutveckla stadens skyfallsmodell.
* Genomföra åtgärder som syftar till att god vattenstatus kan uppnås och upprätthållas i Stockholms sjöar och
vattendrag enligt Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus. Bolaget ska ha en expertroll i genomförandet
av stadens dagvattenstrategi.
* Medverka till en effektiv och hållbar avfallshantering och återvinning i staden för att uppnå målet om resurseffektiva
kretslopp. Fokus ska ligga på att följa EU:s avfallshierarki.
* Öka tillgången på biogas i regionen, bland annat genom att bygga en sorteringsanläggning för matavfall i
Högdalen.

Mer om detta återfinns i bolagets hållbarhetsrapport. Där redovisas de områden som ingår i
årsredovisningslagens krav, t ex personal, sociala förhållanden och miljö, men vi har också utgått ifrån GRI
Standards (Global Reporting Initiative). Som ett led i detta ingår en intressent- och väsentlighetsanalys med
kartläggning av bolagets viktigaste intressenter och hållbarhetsfrågor och hur bolaget arbetar med dessa.
Hållbarhetsrapporten har upprättats av Stockholm Vatten och Avfall AB, den är upprättad som en separat rapport
och är gemensam för hela koncernen. Se mer under not 26.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Stockholm Vatten AB:s verksamhet är beroende av den tillståndspliktiga verksamhet som bedrivs i anläggningar och
de tillstånd som begränsar uttag och reglering av råvatten.
Bolagets miljöpåverkan omfattar vattenmiljön i Stockholmsområdet, Mälaren och skärgården. Hantering av
avloppsslam med fokus på fosforåtervinning är en nyckelfråga.
Miljöförvaltningarna i Botkyrka, Ekerö, Stockholm och Huddinge är tillsynsmyndigheter för respektive anläggning och
Länsstyrelsen för recipienten, det vill säga de vattenområden där utsläpp av renat avlopp sker.
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Vatten och avlopp
Stockholm Vatten AB:s verksamheter vid vattenverken i Norsborg och Lovö är från och med 2002 anmälningspliktiga
till miljöförvaltningarna i Botkyrka- respektive Ekerö kommun.
Bolagets uttag av råvatten ur och reglering av Mälaren och Bornsjön är fastställda i vattendomar. De bestämmer
vilka mängder som får tas ut vid respektive vattenverk och hur intagsledningar med mera skall vara anlagda.
Stockholm Vatten AB har ett samlat tillstånd i dom från Miljödomstolen år 2000 ”till utsläppande av avloppsvatten i
Saltsjön från tätbebyggelse, som är ansluten till Henriksdals, Bromma och Louddens avloppsreningsverk”. Tillståndet
som gäller tills vidare anger tillåtna mängder och halter och avser även vissa utsläpp till luft samt buller. Stockholm
Vatten AB skall genom aktiva insatser gentemot industrier och samhället i övrigt verka för att tillförseln av ämnen
som kan skada reningsprocesserna i avloppsreningsverken eller negativt påverka slamkvaliteten eller recipienten
kontinuerligt minskas.
Miljötillståndets utsläppsvillkor för fosfor överskreds under kvartal två. Det sammanlagda värdet blev 0,42 mg/l för
kvartalet, gränsvärdet är 0,3 mg/l. Under övriga kvartal klarades gränsvärdet. Utsläppsökningen berodde på höga
vattenflöden i samband med snösmältning och regn under några dygn samtidigt som reningsverket i Henriksdal
hade begränsad kapacitet då delar stängts av för ombyggnad i samband med SFA-projektet. På årsbasis är
riktvärdet för utsläpp av fosfor 50 ton per år, något som verksamheten klarat. Tillsynsmyndigheten är underrättad och
bolaget har haft kontinuerlig kommunikation med dem under året.
Stockholm Vatten AB har tillstånd från Länsstyrelsen för ett mellanlager för avvattnat avloppsslam. Det är beläget i
Valsta, Haninge kommun. Miljöförvaltningen i Haninge kommun är tillsynsmyndighet. Tillståndet avser lagrade
mängder och anger att lakvatten skall tas omhand för rening. Tillståndet gäller tills vidare.

Avloppsslammet innehåller näringsämnen som bör återanvändas för att sluta kretsloppet och förhindra övergödning.
Genom ett långsiktigt och systematiskt arbete att minska oönskade ämnen vid källan är nu allt slam som produceras
på reningsverken vid Henriksdal och Bromma certifierat för jordbruksanvändning. Sedan våren 2010 används
slammet från Bromma på åkermark i Mälardalen.
Förutom tillstånd kopplade till genomförande av planerade åtgärder för Stockholms framtida avloppsrening ska inga
övriga väsentliga nu gällande tillstånd förnyas under det kommande räkenskapsåret.
Avfall
Inom Stockholm Avfall AB bedriver enheten för återvinningscentraler och farligt avfall verksamhet som är tillståndsoch anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Enheten har fyra tillståndspliktiga återvinningscentraler: Bromma, Lövsta,
Vantör och Östberga. Återvinningscentralerna Sätra, Trädgård, Roslagstulls återbruk samt 19 miljöstationer för farligt
avfall och sju "Samlaren" för ljuskällor, batterier och småelektronik är anmälningspliktiga. Miljöstationerna är
placerade runt om i staden, främst i anslutning till bensinstationer. Det finns också ett tiotal insamlingspunkter för
farligt avfall i färgbutiker runt om i staden staden som är anmälningspliktiga. Samtliga nämnda insamlingspunkter
ingår i stadens system för insamling av farligt avfall och/eller grovavfall.
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Förslag till vinstdisposition (kronor)

Not

Balanserat resultat
Årets resultat

67 113 345
-1 904 674
65 208 671

Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas
i ny räkning balanseras

22

1 815 000
63 393 671
65 208 671

Utdelningen per aktie blir 1 815 kr.
Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen
Föreslagen utdelning utgörs av den genomsnittliga statslåneräntan 2018 plus 1 procentenhet (totalt 1,48%) på
aktieägartillskott och aktiekapital.
Likviditet
Den föreslagna vinstutdelningen kommer inte att påverka bolagets förmåga att i rätt tid infria sina
betalningsförpliktelser. Bolaget har god tillgång till likviditetsreserver i form av kortfristiga krediter. Krediterna kan
lyftas med kort varsel, vilket innebär att bolaget har god beredskap att klara såväl variation i likviditet som eventuella
oväntade händelser.
Ställning i övrigt
Styrelsen har övervägt alla övrigt kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska ställning och
som inte beaktats inom ramen för ovan anförda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att den
föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig eller strider mot ABL §17 kap 3.
Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och
balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där
ej annat anges.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Not

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

2 263 699
105 043

2 051 126
96 054

2 368 742

2 147 180

-195 899
-1 108 300
-445 859

-194 696
-1 074 087
-417 807

-373 468

-323 324

-586

467 672

1 042

219

Rörelseresultat

245 672

605 157

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

453
-94 280

-805
-106 481

Resultat efter finansiella poster

151 845

497 871

-43 093
-4 941

-23 623
0

ÅRETS RESULTAT

103 811

474 248

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse

102 352
1 459

463 870
10 378

(Tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

3,4

5
6

Realisationsresultat vid avyttring av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures

Skatt på årets resultat
Skatt på tidigare års resultat

7
7
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
(Tkr)

Not

2018-12-31

2017-12-31

37 717

53 526

37 717

53 526

1 650 541
444 122
6 557 982
386 600
4 725 045

1 477 939
423 408
5 668 838
379 241
4 044 011

13 764 290

11 993 437

5 567
98 000

4 525
132 866

103 567

137 391

13 905 574

12 184 354

36 354

39 385

36 354

39 385

401 429
116 960
108 380
101 234

338 553
80 133
55 499
66 722

728 003

540 907

106

14

764 463

580 306

14 670 037

12 764 660

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för datorprogram och liknande arbeten

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark och markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Uppskjuten skattefordan

8

13
9
10
11
12
14

16
17

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

18
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
(Tkr)

Not

2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital
Aktiekapital (1.000 aktier)
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

100
122 502
678 242

100
122 402
577 721

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

800 844

700 223

17 190

15 731

818 034

715 954

1 150
11 887
14 472

2 445
10 645
13 244

27 509

26 334

1 523 138
33 314

1 285 134
21 429

1 556 452

1 306 563

11 472 199
416 360
74 168
31 951
18 556
254 808

9 784 875
397 328
166 427
42 954
17 106
307 119

12 268 042

10 715 809

14 670 037

12 764 660

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Minoritetsintresse
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pension
Övriga avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

Långfristiga skulder
Förutbetalda anläggningsbidrag och liknande poster
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Finansiella skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19
19
17

20
20

21
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Stockholm Vatten och Avfall AB
X

I

556969-3111

KONCERNENS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Tkr)
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

100

122 402

0

0

0
100

0
122 402

Ingående balans per 1 januari 2017
Årets resultat
Summa värdeförändringar
Utdelning till ägare
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2017

Annat eget
kapital
inklusive
årets
resultat
116 835
463 870
463 870
-2 984
-2 984
577 721

Summa eget
kapital hänförligt
till moderföretagets MinoritetsSumma
aktieägare
intresse eget kapital
239 337
463 870
463 870
-2 984
-2 984
700 223

5 353
10 378
10 378
0
15 731

244 690
474 248
474 248
-2 984
-2 984
715 954

Aktiekapital 1.000 aktier á kvotvärde 100 kronor.

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Annat eget
Summa eget
kapital kapital hänförligt
Övrigt
inklusive
till modertillskjutet
årets
företagets MinoritetsSumma
kapital
resultat
aktieägare
intresse eget kapital
Aktiekapital
Ingående balans per 1 januari 2018
Årets resultat
Summa värdeförändringar
Transaktioner med ägare:
Aktieägartillskott
Utdelning till ägare
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2018

Aktiekapital 1.000 aktier á kvotvärde 100 kronor.

100

122 402

0

0

577 721
102 352
102 352

700 223
102 352
102 352

15 731
1 459
1 459

715 954
103 811
103 811

100
-1 831
-1 731
800 844

0

-1 831
-1 831
678 242

100
-1 831
-1 731
818 034

100
0
100

100
122 502

0
17 190
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Stockholm Vatten och Avfall AB
556969-3111

KONCERNENS
KASSAFLÖDESANALYS

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

151 845

497 871

365 887
-52
888
586
-343
-1 042
0
-56 194
33 248

320 461
5 726
-78
-467 672
626
-167
-53
-8 843
10 517

494 823

358 388

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av rörelseskulder

3 031
-187 096
114 225

-7 854
16 292
153 403

Kassaflöde från den löpande verksamheten

424 983

520 229

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av övriga finansiella anläggningstillgångar

-2 506
-2 108 802
786
0

-8 852
-1 514 219
989
771 252

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 110 522

-750 830

Finansieringsverksamheten
Erhållet aktieägartillskott
Utbetald utdelning

100
-1 793

0
-2 984

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 693

-2 984

-1 687 232
-9 784 861

-233 585
-9 551 276

-11 472 093

-9 784 861

(Tkr)

Not

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Förändring avsättningar
Resultat finansiell leasing
Realisationsresultat försäljning anläggningstillgångar
Förändring semesterlöneskuld
Andel i intressebolags resultat
Förändring minoritetsintresse
Betald inkomstskatt
Uppskjuten skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

20

De likvida medlen ingår i Stockholms stads koncernkonto och klassificeras i balansräkningen som
kortfristig finansiell skuld till koncernföretag.
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Stockholm Vatten och Avfall AB
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MODERFÖRETAGETS
RESULTATRÄKNING

Not

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

0

0

0

0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

0

-1

Rörelseresultat

0

-1

1 851
0
-335
-340

2 868
97 662
-496
-97 771

Resultat efter finansiella poster

1 176

2 262

Resultat före skatt

1 176

2 262

75
-3 156
0

24
-3 954
-8 172

-1 905

-9 840

(Tkr)
Rörelsens intäkter

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter från koncernföretag
Räntekostnader för skatt och avgifter
Räntekostnader till koncernföretag

Skatt på årets resultat
Skatt pga ändrad taxering
Skatt ränteavdrag innevarande år
ÅRETS RESULTAT

15

7
7
7
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Stockholm Vatten och Avfall AB
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MODERFÖRETAGETS
BALANSRÄKNING

Not

2018-12-31

2017-12-31

15
17

219 502
75

219 502
0

219 577

219 502

219 577

219 502

1

1

1

1

Kassa och bank

100

0

Summa omsättningstillgångar

101

1

219 678

219 503

(Tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordan

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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MODERFÖRETAGETS
BALANSRÄKNING

Not

2018-12-31

2017-12-31

100

100

100

100

67 113
-1 905

78 646
-9 840

65 208

68 806

65 308

68 906

0
132 116
21 918
336

0
111 203
38 896
498

154 370

150 597

219 678

219 503

(Tkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1.000 aktier)

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Finansiella skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

21
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Stockholm Vatten och Avfall AB
X

I

556969-3111

MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Tkr)
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ingående balans per 1 januari 2017

100

Fritt eget kapital

Uppskrivnings Reservfond
fond
0

0

Överkursfond

Fond för
verkligt
värde

0

0

Disposition av föregående års resultat

Summa
Balanserad
eget
vinst eller
Årets
förlust resultat kapital
122 402 -40 830
-40 830

Årets resultat

81 672

40 830

0

-9 840

-9 840

Transaktioner med ägare:
Lämnad utdelning

-2 926

Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2017

-2 926

0

0

0

0

0

-2 926

0

-2 926

100

0

0

0

0

78 646

-9 840

68 906

Fritt eget kapital
Aktiekapital
Ingående balans per 1 januari 2018

100

Uppskrivnings Reservfond
fond
0

0

Överkursfond

Fond för
verkligt
värde

0

0

Disposition av föregående års resultat

Summa
Balanserad
eget
vinst eller
Årets
förlust resultat kapital
78 646

-9 840

68 906

-9 840

9 840

0

-1 905

-1 905

Årets resultat
Transaktioner med ägare:
Aktieägartillskott
Lämnad utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2018
Aktiekapital1.000 aktier á kvotvärde 100 kronor.

100

100

-1 793

-1 793

0

0

0

0

0

-1 693

0

-1 693

100

0

0

0

0

67 113

-1 905

65 308
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MODERFÖRETAGETS
KASSAFLÖDESANALYS

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

1 176
-20 059
-75

2 262
-14 035
0

-18 958

-11 773

0
20 751

1
111 698

1 793

99 926

Investeringsverksamheten
Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Erhållet aktieägartillskott

0
100

-97 000
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

100

-97 000

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning

-1 793

-2 926

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 793

-2 926

100
0

0
0

100

0

(Tkr)

Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Betald inkomstskatt
Uppskjuten skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

20

De likvida medlen ingår i Stockholms stads koncernkonto och klassificeras i balansräkningen som
kortfristig finansiell skuld till koncernföretag.
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Stockholm Vatten och Avfall AB
556969-3111

NOTER
Not 1 Allmän information
Stockholm Vatten och Avfall AB med organisationsnummer 556969-3111 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte
i Stockholm. Företaget och dess dotterföretag ("koncernens") verksamhet omfattar främst vatten och avloppstjänster i
enlighet med lagen om allmänna vattentjänster och avfallshantering i enlighet med bland annat Miljöbalken.
Moderföretag i den största koncernen som Stockholm Vatten och Avfall AB är dotterföretag till är Stockholms Stadshus
AB, org.nr. 556415-1727, med säte i Stockholm.

Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Stockholm Vatten och Avfall AB och de företag över vilka
moderföretaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett annat företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid
bedömningen av om ett bestämmande inflytande föreligger, ska hänsyn tas till innehav av finansiella instrument som är
potentiellt röstberättigade och som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade eget
kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om företaget genom agent har möjlighet att styra verksamheten.
Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som representerar
mer än 50% av rösterna.
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med
den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget.
Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna
transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har
eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen.
Minoritetsintresse
Koncernens resultat och komponenter i eget kapital är hänförligt till moderföretagets ägare och minoritetsintresse.
Minoritetsintressen redovisas separat inom eget kapital i koncernbalansräkningen och i direkt anslutning till posten Årets
resultat i koncernresultaträkningen. Om koncernmässigt eget kapital avseende dotterföretaget är negativt, redovisas
minoritetsintresset i dotterföretaget som en fordran på minoriteten, en negativ post inom eget kapital, endast om
minoriteten har en bindande förpliktelse att täcka kapitalunderskottet och har förmåga att fullgöra förpliktelsen.
Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.
Koncernens intäkter består i huvudsak av taxeintäkter avseende vatten, avlopp och avfall. Prissättning för försäljning av
företagets produkter och tjänster som regleras i lagen om allmänna vattentjänster respektive Miljöbalken 27 kap. §5.
sker med hänsyn till självkostnadsprincipen.
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Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella
leasingavtal.
Koncernen som leasetagare
Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgångar i koncernens balansräkning
till verkligt värde vid leasingperiodens början eller till nuvärdet av minimileasingavgifterna om detta är lägre. Den skuld
som leasetagaren har gentemot leasegivaren redovisas i balansräkningen under rubrikerna Övriga långfristiga skulder
respektive Övriga kortfristiga skulder. Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta och amortering av skulden. Räntan
fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats
på den under respektive period redovisade skulden. Räntekostnader redovisas direkt i resultaträkningen om de inte är
direkt hänförliga till anskaffning av en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa för
avsedd användning eller försäljning, och aktiveringsprincipen tillämpas.
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat
systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.
Låneutgifter
Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som tar
betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljs inräknas i tillgångens anskaffningsvärde tills den
tidpunkt då tillgången är färdigställd för dess avsedda användning eller försäljning. Övriga låneutgifter redovisas i
resultaträkningen i den period de uppkommer.
Offentliga bidrag
Inkomster från offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen
utförs och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget och
inkomsten kan beräknas tillförlitligt. Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget
fått.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med
intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner.
Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen
förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas
vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.
Förmånsbestämda planer
Vid förmånsbestämda pensionsplaner står företaget i allt väsentligt riskerna för att ersättningarna kommer att kosta mer
än förväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna. Företaget redovisar
förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3:s förenklingsregler. De förmånsbestämda planer som finns innebär
att pensionspremier betalas till St Erik Livförsäkring. Dessa redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner.
Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld
beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.
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Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de
finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten
skatt redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga
temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den
omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och
skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig till goodwill.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom
i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den
temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte
längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot
den uppskjutna skattefordran.
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas
baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma
myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital. Vid
aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer vid redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten i
förvärvskalkylen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i
skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återställande av plats
där den finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla koncernen och att
anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll
samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.
Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig,
delas tillgången upp på dessa komponenter.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat
med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång
har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning
påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder
uppskattas i koncernen till:
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Byggnader:
Stomme
Tak
Fasad
Fönster
Bassäng
Rötkammare
Tunnel
Byggnadsinventarier
Ventilation och styr
El
Hissar
Markanläggning
Ledningsnät
Maskiner och andra tekniska anläggningar:
Immateriella tillgångar
Datautrustning
Fordon
Personbilar
Inventarier
Verktyg

100 år
40 år
40 år
50 år
100 år
25 år
100 år
30 år
50 år
40 år
20 år
50 år
10-30 år
5-10 år
5 år
3-5 år
3 år
5 år
5 år

Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs mark inte av.
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning
har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.
Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring,
eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort
från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och
tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
Immateriella tillgångar
Anskaffning genom separata förvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade
nyttjandeperiod. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att dessa
har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten av eventuella ändringar i uppskattningar
och bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas.
Borttagande från balansräkningen
En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte några
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller förlust som
uppkommer när en immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som
eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i
resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
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Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar exklusive goodwill
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och immateriella
tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet,
beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är
möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen återvinningsvärdet för den
kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt
värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan
kunniga, av varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för
sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat
framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av
pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har
koncernen använt budget för de kommande fem åren.
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade
värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En
nedskrivning ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen.
Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är
fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande
enhetens) redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade
värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare
år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet
beräknas genom tillämpning av först-in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter
avdrag för beräknade kostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen.
Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för
värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för
förvärvet.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad
händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.
En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa uppskattningen av det belopp
som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter
förknippade med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas
för att reglera förpliktelsen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av dessa utbetalningar.
Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska
gottgörelsen särredovisas som en tillgång i koncernbalansräkningen när det är så gott som säkert att den kommer att
erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.
Förlustkontrakt
En avsättning för förlustkontrakt redovisas då de oundvikliga utgifterna för att uppfylla kontraktet överstiger de
förväntade ekonomiska fördelarna.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret.
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- och utbetalningar.
Redovisningsprinciper för moderföretaget
Stockholm Vatten och Avfall AB tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3).
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt när rätten att
få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer.
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Not 3 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättning per verksamhetsgren

Koncernen
2018

2017

Vatten- och avloppsavgifter
Anläggningsavgifter och liknande poster
Taxeintäkter avfallsverksamheten
Övriga intäkter

1 359 252
74 266
606 769
223 412

1 244 503
52 779
550 227
203 617

Summa

2 263 699

2 051 126

Not 4 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern
Koncernen
2018
Inköp
Försäljning

2017

4,3%
13,2%

4,0%
13,0%

2018

2017

902
113
325

1 098
347
8

1 340

1 453

Not 5 Upplysning om ersättning till revisorn

Ernst & Young AB
revisionsuppdrag
skatterådgivning
övriga tjänster
Summa

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av
årsredovisningen och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode
för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.
Not 6 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen
Medeltalet anställda
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor
och män uppgår till
Kvinnor
Män
Totalt

2018

2017

191
379
570

182
358
540
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Koncernen
2018-12-31
2017-12-31

Moderföretaget
2018-12-31
2017-12-31

Fördelning ledande befattningshavare per
balansdagen
Styrelse:
Kvinnor
Män
Totalt

5
4
9

3
6
9

4
5
9

3
6
9

Företagets ledning inkl VD:
Kvinnor
Män

5
3

5
5

5
3

5
5

Totalt

8

10

8

10

Löner, andra ersättningar m m
Dotterföretag
Totalt i koncernen

2018
Soc kostn
Löner och
(varav
andra
pensionsersättningar
kostnader)
289 404
136 955
(37 429)
289 404

136 955
(37 429)
2018

Löner och andra ersättningar
fördelade mellan styrelseledamöter och anställda
Dotterföretag
Totalt i koncernen

Styrelse och
VD (varav
tantiem
och dylikt)
3 251

Övriga
anställda
286 153

3 251

286 153

2017
Soc kostn
Löner och
(varav
andra
pensionsersättningar
kostnader)
270 516
130 858
(37 490)
270 516

130 858
(37 490)

2017
Styrelse och
VD (varav
tantiem
Övriga
och dylikt)
anställda
4 135
266 381
4 135

266 381

Pensioner
Av koncernens pensionskostnader avser 3 165 Tkr (1 948 Tkr) gruppen styrelse och VD. Koncernens utestående
pensionsförpliktelse till dessa uppgår till 2 462 Tkr (2 445 Tkr).
Avtal om avgångsvederlag
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från
företagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 24 månadslöner med avdrag för den lön som utbetalas under
uppsägningstiden.
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Not 7 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Skatt på årets resultat

Koncernen
2018
-48 034
-48 034

2017
-23 623
-23 623

Bolaget
2018
-3 081
-3 081

2017
-12 102
-12 102

Koncernen
2018
151 845

2017
497 871

Bolaget
2018
1 176

2017
2 262

Avstämning årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt svensk skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av skattemässig reavinst
Skatteeffekt av försäljning fastighet
Skatteeffekt av avskrivning anläggningstillgångar
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader
Effekt av förändring i skattesats
Uppskjuten skatt kostnader som ska dras av men som
inte ingår i resultatet

-33 406
-5 084
5 984
0
0
-30
-390
-1 051

-109 532
-9 528
632
118 635
-11 538
268
0
0

-259
-73
407
0
0
0
0
0

-498
-109
631
0
0
0
0
0

0

2 249

0

0

Skatt ränteavdrag innevarande och tidigare år
Aktuell skatt tidigare perioder

-373
-11 899
-1 785

-633
-13 733
-443

0
-3 156
0

0
-12 126
0

Summa

-48 034

-23 623

-3 081

-12 102

Årets redovisade skattekostnad

-48 034

-23 623

-3 081

-12 102

Övriga skatteeffetker av resultatmässiga
koncernjusteringar

Not 8 Balanserade utgifter för datorprogram och liknande arbeten
Koncernen
2018-12-31
2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Inköp/omklassificeringar
Avyttringar och utrangeringar

192 314
2 506
-34 036

183 462
8 852
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

160 784

192 314

Ingående avskrivningar
Avyttringar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan

-128 168
33 111
-17 390

-111 171
0
-16 997

Utgående ackumulerade avskrivningar

-112 447

-128 168

-10 620
-10 620

-10 620
-10 620

37 717

53 526

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående planenligt restvärde
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Not 9 Byggnader
Koncernen
2018-12-31
2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Inköp/omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar

2 711 532
234 559
-817

2 834 168
162 872
-285 508

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 945 274

2 711 532

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan

-1 228 486
817
0
-61 957

-1 319 718
150 213
-66
-58 915

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 289 626

-1 228 486

-5 107

-5 107

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående planenligt restvärde

-5 107

-5 107

1 650 541

1 477 939

Not 10 Mark och markanläggningar

Ingående anskaffningsvärde
Inköp/omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

Koncernen
2018-12-31
2017-12-31
492 384
631 927
31 240
10 076
-247
-149 619
523 377
492 384
-68 976
-59 379
247
319
-10 526
-9 916
-79 255
-68 976
444 122
423 408

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen
2018-12-31
2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde
Inköp/omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar

8 419 226
1 101 182
-6 417

8 033 475
439 144
-53 393

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 513 991

8 419 226

Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan

-2 750 388
6 037
0
-211 658

-2 614 304
35 778
132
-171 994

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-2 956 009

-2 750 388

6 557 982

5 668 838

Utgående planenligt restvärde
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
2018-12-31
2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde
Inköp/omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar

1 025 495
79 365
-5 931

995 565
47 715
-17 785

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 098 929

1 025 495

Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan

-646 254
5 863
0
-71 938

-598 076
15 427
1 896
-65 501

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-712 329

-646 254

386 600

379 241

Utgående planenligt restvärde

Värden för 2017 har justerats genom annan fördelning av finansiell leasing mellan rader. UB är samma.
I balansposten ingår leasingobjekt som innehas enligt finansiella leasingavtal med följande redovisade värden:

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

Koncernen
2018-12-31
2017-12-31
25 783
7 008
18 632
18 775
44 415
25 783
-4 709
-7 581
-12 290

-1 846
-2 863
-4 709

32 125

21 074

Avskrivning av finansiella leasingavtal sker över leasingperioden, normalt 5 år. För mer upplysningar avseende leasingavtal, se
not 13 Leasingavtal.

Not 13 Leasingavtal
Finansiella leasingavtal - leasetagare
Koncernen har ingått finansiella leasingavtal avseende leasing av fordron. Leasingavtalen är ej uppsägningsbara och
leasingperioderna är 5 år. Årets kostnadsförda avgifter uppgår i koncernen till 7 332 Tkr (1 339 Tkr) och i moderföretaget till 0
Tkr (0 Tkr). Vid leasingperiodens slut har koncernen möjlighet att förvärva de leasade tillgångarna enligt de villkor som
framkommer i leasingavtalen. Det finns inga restriktioner i de gällande avtalen, dock kan tillgångarna inte vidareuthyras under
leasingperioden. Nedan tydliggörs förfallotidpunkterna för den finansiella leasingavgiften:

Förfallotidpunkt:
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Summa
Lösenpris

Koncernen
2018-12-31
2017-12-31
8 374
4 949
22 402
15 437
30 776
20 386
4 633

2 715

Upplysningar om redovisade värden avseende materiella anläggningstillgångar vilka innehas genom finansiella leasingavtal
finns i not 12.
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Not 14 Pågående nyanläggningar
Koncernen
2018-12-31
2017-12-31
4 044 011
3 172 933
2 111 307
1 523 076
-1 430 273
-651 998
4 725 045
4 044 011

Ingående redovisat värde
Inköp
Omklassificeringar
Utgående redovisat värde
Not 15 Andelar i koncernföretag

Moderföretaget
2018-12-31
2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde
Lämnade aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

219 502
0
219 502

122 502
97 000
219 502

Utgående redovisat värde

219 502

219 502

Bokfört värde
Företagets
namn
Stockholm Vatten AB
Stockholm Avfall AB

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

2018-12-31

98%
100%

98%
100%

980
1 000

182 402
37 100

Summa

219 502
Org.nr

Säte

556210-6855
556969-3087

Stockholm
Stockholm

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

2018-12-31

2017-12-31

33%

0

40

5 567

4 525

5 567

4 525

Resultatandel
2018

2017

Företagets namn
Stockholm Vatten AB
Stockholm Avfall AB
Not 16 Andelar i intresseföretag
Koncernen
Företagets
namn
SYVAB

Bokfört värde

Summa

Företagets namn
SYVAB

Org.nr

Säte

556050-5728

Stockholm

1 042
1 042

167
167
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Not 17 Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld
Koncernen
2018-12-31
2017-12-31
Uppskjuten skattefordran
Outnyttjade underskottsavdrag
Pensionsavsättning
Summa uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skatteskuld
Överavskrivningar
Summa uppskjuten skatteskuld

98 000
0
98 000

132 525
341
132 866

14 472

13 244

14 472

13 244

Bolaget
2018-12-31
2017-12-31
75
0
75

0
0
0

Uppskjuten skattefordran har under 2018 räknats om till ny skattesats 20,6% (22%).
Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2018-12-31
2017-12-31

Bolaget
2018-12-31
2017-12-31

Upplupna VA-avgifter

25 235

14 203

0

0

Upplupna intäkter för rågas och el
Förutbetalda behandlingsavgifter
Upplupna avfallsintäkter
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga poster

2 421
16 650
34 555
2 247
20 126

4 426
0
25 466
7 140
15 487

0
0
0
0
336

0
0
0
0
498

101 234

66 722

336

498

Avsättning
för pension

Övrig
avsättning

Summa

Vid årets början
Tillkommande avsättningar
Belopp som tagits i anspråk

2 333
265
-153

5 030
6 575
-960

7 363
6 840
-1 113

Vid årets slut

2 445

10 645

13 090
0

Avsättning
för pension
2 445

Övrig
avsättning
10 645

Summa
13 090

469

1 312

1 781

-1 764
1 150

-70
11 887

-1 834
13 037
0

Summa
Not 19 Avsättningar
Koncernen
2017-12-31

Koncernen
2018-12-31
Vid årets början
Tillkommande avsättningar
Belopp som tagits i anspråk
Vid årets slut

Avsättning för pension avser premiebestämd chefspension.
Övriga avsättningar avser ännu ej aktuella avtalade avgångspensioner samt reserverade kostnader i samband med problemen
i sophämtningen under 2017.
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Not 20 Långfristiga skulder
Koncernen
2018-12-31
2017-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än
fem år efter balansdagen:
Finansiell leasingskuld

33 314

21 429

Summa

33 314

21 429

Koncernens utnyttjade checkräkningskredit uppgår till 11 472 199 Tkr (9 784 875 Tkr) och ingår i posten Finansiella skulder till
koncernföretag. Limit avseende checkräkningskredit uppgår till kr 11 700 000 (11 700 000 Tkr).
Moderföretagets utnyttjade checkräkningskredit uppgår till 0 Tkr (0 Tkr). Limit avseende checkräkningskredit uppgår till 0Tkr (0
Tkr).

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2018-12-31
2017-12-31

Bolaget
2018-12-31
2017-12-31

Förutbetalda anläggningsavgifter och liknande
Upplupna semesterlöner
Upplupna skadestånd
Upplupna entreprenadskostnader
Övriga poster

44 743
25 704
24 391
42 124
117 846

40 509
26 047
25 014
47 104
168 445

0
0
0
0
336

0
0
0
0
0

Summa

254 808

307 119

336

0
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Not 22 Disposition av vinst eller förlust
2018

2017

1 815 000
63 393 671
65 208 671

1 793 000
67 013 345
68 806 345

2018-12-31

2017-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Utdelas till aktieägarna
Balanseras i ny räkning
Summa

Not 23 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Not 24 Koncernuppgifter
Moderföretag i den största koncernen som Stockholm Vatten och Avfall AB är dotterföretag till är Stockholms Stadshus AB,
org.nr. 556415-1727, med säte i Stockholm.

Not 25 Väsentliga händelser efter balansdagen
Det har inte skett några väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.
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Not 26 Hållbarhetsrapport
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Stockholm Vatten och Avfall AB (556969-3111), med säte i Stockholm, valt att upprätta den
lagstadgade hållbarhetsrapporten avskild från årsredovisningen. Rapporten inkluderar dotterbolagen Stockholm Vatten AB och
Stockholm Avfall AB och har överlämnats till revisorerna samtidigt som årsredovisningen. Den finns tillgänglig på vår hemsida
www.svoa.se.

Stockholm den 14 mars 2019

Mats Lindqvist
Styrelsens ordförande

Emilia Bjurgern
Vice ordförande

Sonny Sundelin
Tf verkställande direktör

Susanne Wicklund

Ellinor Rindevall

Tobias Johansson

Lars Svärd

Mikael Valdorsson

Inga Osbjer

Maira Antonsson

Min revisionsberättelse har avgivits den

Fredric Hävrén
Auktoriserad revisor
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556969-3087

Årsredovisningen omfattar:
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Resultaträkning
Balansräkning
Rapport över förändring i eget kapital
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Noter
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Stockholm Avfall AB
556969-3087

ÅRSREDOVISNING
FÖR STOCKHOLM AVFALL AB
Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm Avfall AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
2018-01-01 -- 2018-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Ägarförhållanden
Stockholm Avfall AB ägs till 100% av Stockholm Vatten och Avfall AB, 556969-3111. I koncernen Stockholm
Vatten och Avfall ingår även Stockholm Vatten AB.
Verksamhetens art och inriktning
Stockholm Avfall AB ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken och andra författningar åligger staden i
fråga om avfallshantering. Uppgifterna omfattar upphandling, uppföljning, utveckling och kontroll av insamling,
transport och behandling av hushållsavfall, grovavfall från återvinningscentraler (ÅVC) samt miljöfarligt avfall
från ÅVC, stationära och mobila miljöstationer respektive andra mottagningspunkter.
Bolaget upphandlar grovavfallsentreprenörer, upprättar renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter
samt beräknar och upprättar taxa vilken beslutas av Stockholms kommunfullmäktige. Bolaget representerar
staden i kontakt med materialbolagen för återvinningsstationer och övergripande producentansvarsfrågor samt
deltar i miljö-, utvecklings- och utredningsarbete inom avfallsområdet. Företaget har samordningsansvar för
statistiksammanställningar avseende hushållsavfall.
Stockholm Avfall AB har sitt säte i Stockholm och huvudkontoret ligger i Norra Ulvsunda.
Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Inom Stockholm Avfall AB bedriver enheten för återvinningscentraler och farligt avfall verksamhet som är
tillstånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Enheten har fyra tillståndspliktiga återvinningscentraler:
Bromma, Lövsta, Vantör och Östberga. Återvinningscentralerna Sätra, Trädgård, Roslagstulls Återbruk samt 19
miljöstationer för farligt avfall och sju "Samlaren" för ljuskällor, batterier och småelektronik är anmälningspliktiga.
Miljöstationerna är placerade runt om i staden, främst i anslutning till bensinstationer. Det finns också ett tiotal
insamlingspunkter för farligt avfall i färgbutiker runt om i staden som är anmälningspliktiga. Samtliga nämnda
insamlingspunkter ingår i stadens system för insamling av farligt avfall och/eller grovavfall.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Kommunfullmäktige fattade den 23 april 2018 beslut om att ge Stockholm Vatten och Avfall i uppdrag att äga
och driva stationära sopsugsanläggningar. Beslutet omfattar nyanläggningar i exploateringsområden på stadens
mark där staden i detaljplan ställer krav på sopsugslösningar. Beslutet kan även komma att omfatta befintliga
stationära sopsugssystem i exploateringsområden, i de fall då staden i detaljplan ställt krav på sopsugslösningar
och då överenskommelse kan nås med de samfällighetsföreningar som driver dem idag. Ansvaret kommer att
ligga inom Stockholm Avfall AB och övertagandet kommer att ske successivt från 2019. Under 2018 har bolaget
utrett tillvägagångssättet och börjat anpassa organisationen för detta.
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Under året har en ny automatisk miljöstation öppnat i Bagarmossen där stockholmarna kan lämna in farligt
avfall, mindre elavfall, batterier och glödlampor.
Begränsningar avdrag för koncerninterna räntor
Riksdagen beslutade i slutet av år 2012 om ytterligare begränsningar för avdrag för koncerninterna räntor i
huvudsyfte att förhindra kapitalflykt till utlandet med skatteplanering. Skatteverket har tillämpat det nya
regelverket från och med år 2014 och för inkomståren 2014-2015 fattat ett slutligt omprövningsbeslut som
innebär att en begränsad del av räntekostnaderna anses vara avdragsgilla.Stockholms stad och koncernen
Stockholms Stadshus AB har sedan beslutet sökt besked hur stadens bolag ska förhålla sig till Skatteverkets
tolkningar.
För boksluten 2017 och 2018 har Stockholm Avfall AB reserverat kostnader för utökade skattekostnader genom
en bedömning av hur den princip som Skatteverket tidigare använt påverkar inkomståren. För åren 2014-2016
fanns inga koncerninterna lån och räntor i bolaget, de låg i moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB.

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat

Mkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat e. finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (1)
Medelantal anställda

2018
633
50
48
305
19,4%
41

2017
573
-37
-40
291
8,0%
41

2016
562
19
16
249
7,2%
38

2015
542
0
-3
251
2,1%
32

(1)

Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatteskuld. 2016 års siffra är korrigierad då beloppet för eget kapital vid uträkningen var felaktigt.

Förväntad framtida utveckling
Den framtida utvecklingen för avfallsverksamheten är nära knuten till Stockholms stads utveckling. En växande
stad medför ökade krav för att säkerställa avfallshantering med god kvalitet, service och med så liten
miljöpåverkan som möjligt.
Verksamheten är till sin art mycket långsiktig och vid planeringen av det framtida arbetet tas hänsyn till såväl
stadens förväntade utveckling som kommande skärpta miljökrav. För att säkra att vi har en infrastuktur för
avfallshanteringen som hjälper oss att nå de mål och miljökrav som finns behövs även nära samarbeten inom
Stockholm stad såväl som inom regionen och med externa utvecklare och leverantörer.
Forskning och utveckling
Stockholm Avfall AB deltar i miljö-, utvecklings- och utredningsarbete inom avfallsområdet, både nationellt och
internationellt.
Finansiella instrument
I Stockholms stad samordnar och ansvarar Finansavdelningen för all upplåning för Stockholms stad och
koncernen Stockholms Stadshus AB inom kommunkoncernen.
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Hållbarhet
Stockholm Avfall AB arbetar med en rad frågor inom hållbarhetsområdet, de utgör en väsentlig del av vår
strategiska plan och våra bolagsmål. Några av de viktigaste punkterna är följande:
* Medverka till en effektiv och hållbar avfallshantering och återvinning i staden för att uppnå målet om
resurseffektiva kretslopp. Fokus ska ligga på att följa EU:s avfallshierarki.
* Minska vår klimatpåverkan och vårt energibehov.
* Öka tillgången på biogas i regionen, bland annat genom att bygga en sorteringsanläggning för matavfall i
Högdalen.
Mer om detta återfinns i bolagets hållbarhetsrapport. Där redovisas de områden som ingår i
årsredovisningslagens krav, t ex personal, sociala förhållanden och miljö, men vi har också utgått från GRI
Standards (Global Reporting Initiative). Som ett led i detta ingår en intressent- och väsentlighetsanalys med
kartläggning av bolagets viktigaste intressenter och hållbarhetsfrågor och hur bolaget arbetar med dessa.
Hållbarhetsrapporten har upprättats av moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB, den är upprättad som en
separat rapport och är gemensam för hela koncernen. Se mer under not 22.
Förslag till vinstdisposition (kronor)

Not

Till årsstämmans förfogande står följande
Balanserat resultat
Årets resultat

23 137 470
31 535 303
54 672 773

Styrelsen föreslår att

18

villkorade aktieägartillskott återbetalas till aktieägarna
i ny räkning balanseras

37 000 000
17 672 773
54 672 773
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RESULTATRÄKNING

Not

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

633 281

573 360

288

569

633 569

573 929

-14 824
-525 080
-30 800

-6 175
-565 724
-29 080

-12 022

-10 335

-380

0

-4

0

Rörelseresultat

50 459

-37 385

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

0
-2 028

8
-2 138

Resultat efter finansiella poster

48 431

-39 515

Bokslutsdispositioner
Förändring överavskrivningar

-5 581

0

Resultat före skatt

42 850

-39 515

-10 088
-1 227

7 877
0

31 535

-31 638

(Tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

3,4

Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Realisationsresultat vid avyttring av immateriella och
materiella anläggningstillgångar

5
6

Övriga rörelsekostnader

Skatt på årets resultat
Skatt på tidigare års resultat
ÅRETS RESULTAT

7
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BALANSRÄKNING

Not

2018-12-31

2017-12-31

8
9
10
11

122 151
23 965
21 725
10 608

125 091
22 560
20 077
5 820

12

39 662

35 457

218 111

209 005

0

11 118

0

11 118

218 111

220 123

35 864
12 030
39 429

38 170
942
31 437

87 323

70 549

87 323

70 549

305 434

290 672

(Tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark och markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

13

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

14
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BALANSRÄKNING

Not

2018-12-31

2017-12-31

100

100

100

100

-13 862
37 000
31 535

17 776
37 000
-31 638

54 673

23 138

54 773

23 238

5 581

0

9 771
9 771

8 529
8 529

7 367
7 367

8 318
8 318

109 460
51 784
12 114
315
999
53 270

123 437
64 485
5 624
84
7 992
48 965

227 942

250 587

305 434

290 672

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1.000 aktier)
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Aktieägartillskott
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Övriga avsättningar

15

Långfristiga skulder
Förutbetalda anläggningsavgifter
Kortfristiga skulder
Finansiella skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17

7
16
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RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Tkr)
Bundet eget kapital

Not
Ingående balans per 1 januari 2017

Fritt eget kapital

UppskrivAktienings Reservkapital
fond
fond
100

0

0

Fond för
Överkursverkligt
fond
värde
0

0

Summa
Balanserad
eget
vinst eller
Årets
förlust resultat kapital
5 280

12 496

17 876

-31 638

-31 638

12 496 -12 496

0

Årets resultat
Disposition av föregående års resultat
Summa värdeförändringar

0

0

0

0

0

Aktieägartillskott

12 496 -12 496
37 000

Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2017

0

0

0

0

0

37 000

0

37 000

100

0

0

0

0

54 776 -31 638

23 238

Bundet eget kapital

Not
Ingående balans per 1 januari 2018

Aktiekapital
100

Fritt eget kapital

Uppskrivnings Reservfond
fond
0

0

Överkursfond

Fond för
verkligt
värde

0

0

Summa
Balanserad
eget
vinst eller
Årets
förlust resultat kapital
54 776 -31 638

23 238

31 535

31 535

-31 638

31 638

0

Årets resultat
Disposition av föregående års resultat
Summa värdeförändringar

0
37 000

0

0

0

0

0

-31 638

31 638

0

100

0

0

0

0

23 138

31 535

54 773

Transaktioner med ägare:
Aktieägartillskott
Utgående balans per 31 december 2018
Aktiekapital 1000 aktier á kvotvärde100 kronor.

0
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KASSAFLÖDESANALYS
(Tkr)

Not

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Förändring avsättningar
Förändring semesterlöneskuld
Realisationsresultat
Betald inkomstskatt
Uppskjuten inkomstskatt

48 431

-39 515

12 022
1 242
-153
380
-11 084
11 118

10 335
5 539
380
0
7 957
-7 887

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

61 956

-23 191

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

-16 774
-9 697

11 619
43 741

Kassaflöde från den löpande verksamheten

35 485

32 169

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-21 508

-22 354

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-21 508

-22 354

13 977
-123 437

9 815
-133 252

-109 460

-123 437

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

17

De likvida medlen ingår i Stockholms stads koncernkonto och klassificeras i balansräkningen som
kortfristig finansiell skuld till koncernföretag.
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Not 1 Allmän information
Stockholm Avfall AB med organisationsnummer 556969-3087 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm.
Företaget ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken och andra författningar åligger Stockholm stad i fråga om
avfallshantering.
1 juli 2014 överfördes verksamheten från Stockholms stads trafikkontor till det nybildade bolaget Stockholm Vatten Avfall
AB genom en inkråmsöverlåtelse.

Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").
Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.
Stockholm Avfall AB:s intäkter utgörs huvudsakligen av taxeintäkter i enlighet med fastställd avfallstaxa. Prissättning för
försäljning av företagets tjänster sker med hänsyn till självkostnadsprincipen i enlighet med Miljöbalken 27 kap. §5.

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella
leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.
Leasetagare
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt
sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.
Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer.
I Stockholms stad samordnar och ansvarar Finansavdelningen för all upplåning för Stockholms stad och koncernen
Stockholms stadshus AB inom kommunkoncernen.
Offentliga bidrag
Inkomster från offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen
utförs och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget och
inkomsten kan beräknas tillförlitligt. Offentliga bidrag har värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med
intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns
inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.
Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen
förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket
normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.
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Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter
och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser
som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas
enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det
är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott.

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte längre är
sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den
uppskjutna skattefordran.
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas
baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen.
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i
skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla företaget och att
anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll
samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas
tillgången upp på dessa komponenter.
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Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har
delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas
när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas i
koncernen till:
Byggnader:
Stomme
Tak
Fasad
Fönster
Bassäng
Rötkammare
Tunnel
Byggnadsinventarier
Ventilation och styr
El
Hissar
Markanläggning
Ledningsnät
Maskiner och andra tekniska anläggningar:
Immateriella tillgångar
Datautrustning
Fordon
Personbilar
Inventarier
Verktyg

100 år
40 år
40 år
50 år
100 år
25 år
100 år
30 år
50 år
40 år
20 år
50 år
10-30 år
5-10 år
5 år
3-5 år
3 år
5 år
5 år

Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs mark inte av.
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.
Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller
när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från
balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och
tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och immateriella
tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet,
beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt
att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till
vilken tillgången hör.
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Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt värde
med avdrag för försäljningskostnader är det pris som företaget beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av
varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader
som är direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till
nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de
risker som förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har företaget använt budget och prognoser
för de kommande fem åren.
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet,
skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En
nedskrivning har omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen.
Vid varje balansdag gör företaget en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är fallet
återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens)
redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde som
skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En
återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen
har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och
utbetalningar.
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Not 3 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättning per verksamhetsgren

2018

2017

Taxeintäkter avseende avfallshantering
Övriga intäkter

606 848
26 433

550 277
23 083

Summa

633 281

573 360

2018

2017

12,8%
10,8%

9,9%
10,3%

Not 4 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern

Inköp
Försäljning
Not 5 Upplysning om övriga externa kostnader och ersättning till revisorn

Ersättning till revisorn
Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av
årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning
som lämnats i samband med revisionsuppdraget. Revisionen 2018 betalas av Stockholm Vatten AB och ingår i de
administrativa kostnader Stockholm Vatten AB debiterar övriga koncernbolag.
Not 6 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2018
Medeltalet anställda

Totalt

Fördelning ledande befattningshavare per
balansdagen
Kvinnor:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl VD
Män:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl VD
Totalt

2017

Antal
anställda

Varav
antal män

Antal
anställda

Varav
antal män

41

17

41

18

41

17

41

18

2018

2017

5
5

3
5

4
5

6
5

19

19
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2018

2017
Sociala kostnader

Löner, andra ersättningar m m

Totalt

Löner och andra
ersättningar

(varav pensionskostnader)

Sociala kostnader
Löner och andra
ersättningar

19 795

10 118
(3 403)

19 662

8 686
(2 088)

19 795

10 118
(3 403)

19 662

8 686
(2 088)

2018
Löner och andra ersättningar
fördelade mellan styrelseledamöter och anställda

Totalt

(varav pensionskostnader)

2017

Övriga
anställda

Styrelse och VD

922

18 873

1 028

18 634

922

18 873

1 028

18 634

Styrelse och VD

Övriga
anställda

Pensioner
Företagets kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 3 403 (2 088) TSEK.
Av företagets pensionskostnader avser 1 717 (488) Tkr gruppen styrelse och VD. I denna ingår en utestående
pensionsförpliktelse i form av avgångspension, reserverat belopp är 1 312 tkr.

Not 7 Skatt på årets resultat
2018
-197
-11 118
-11 315

2017
0
7 877
7 877

2018
42 851

2017
-39 515

Skatt beräknad med skattesats 22 %
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt avskrivning anläggningstillgångar
Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter
Aktuell skatt tidigare år
Skatt ränteavdrag innevarande år
Summa

-9 427
-2 619
-30
2 144
-1 227
-156
-11 315

8 693
-27
268
-1 046
-11
8 655

Årets redovisade skattekostnad

-11 315

8 655

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

Avstämning årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt
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Not 8 Byggnader
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp/omklassificeringar

134 104
8

130 983
3 121

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

134 112

134 104

-9 013
-2 948

-6 185
-2 828

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar

-11 961

-9 013

Utgående planenligt restvärde

122 151

125 091

2018-12-31
42 571
6 029
48 600
-20 011
-4 624
-24 635
23 965

2017-12-31
40 433
2 138
42 571
-15 161
-4 850
-20 011
22 560

Not 9 Mark och markanläggningar

Ingående anskaffningsvärde
Inköp/omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde
Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp/omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar

23 721
4 054
-434

16 216
7 505
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

27 341

23 721

Ingående avskrivningar enligt plan

-3 644

-2 565

Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan

54
-2 026

0
-1 079

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-5 616

-3 644

Utgående planenligt restvärde

21 725

20 077

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp/omklassificeringar

11 044
7 212

7 678
3 366

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 256

11 044

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan

-5 224
-2 424

-3 647
-1 577

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-7 648

-5 224

Utgående planenligt restvärde

10 608

5 820

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
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Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Ingående redovisat värde
Inköp
Omklassificeringar
Utgående redovisat värde

2018-12-31
35 457
21 508
-17 303
39 662

2017-12-31
29 235
22 354
-16 132
35 457

2018-12-31

2017-12-31

0
0

11 118
11 118

Not 13 Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skattefordran
Outnyttjade underskottsavdrag
Summa uppskjuten skattefordran

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och
framtida skattepliktiga resultat. Företaget har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till 0 (50 537) Tkr.
Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 22%.

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2018-12-31

2017-12-31

Upplupna avfallsintäkter
Övriga poster

34 555
4 874

25 466
5 971

Summa

39 429

31 437

2017-12-31
Vid årets början
Tillkommande avsättningar
Belopp som tagits i anspråk
Vid årets slut

Övrig
avsättning
2 990
5 539
0
8 529

Summa
2 990
5 539
0
8 529

2018-12-31
Vid årets början
Tillkommande avsättningar
Belopp som tagits i anspråk
Vid årets slut

Övrig
avsättning
8 529
1 312
-70
9 771

Summa
8 529
1 312
-70
9 771

Not 15 Avsättningar

Övriga avsättningar avser ännu ej aktuella avtalade avgångspensioner samt reserv för kostnader i samband med störningarna
i sophämtningen under 2017.
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Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda anläggningsbidrag
Upplupna entreprenadkostnader
Övriga poster

2018-12-31
2 237
0
951
42 124
7 958

2017-12-31
2 390
517
951
47 104
-1 997

53 270

48 965

Summa
Upplupna sociala avgifter har under 2018 omklassificerats till kortfristig skuld.

Not 17 Finansiella skulder till koncernföretag
Företagets utnyttjade checkräkningskredit uppgår till 109 460 (123 437) Tkr och ingår i posten Kortfristiga skulder. Limit
avseende checkräkningskredit uppgår till 300 000 (300 000). Tkr

Not 18 Disposition av vinst eller förlust
2018-12-31
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 54 672 773 (23 137 470) disponeras enligt följande:
2018

2017

37 000 000
17 672 773
54 672 773

0
23 137 470
23 137 470

2018-12-31

2017-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Återbetalning av villkorat aktieägartillskott från Stockholm Vatten och Avfall AB
Balanseras i ny räkning
Summa

Not 19 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Not 20 Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Stockholm Vatten och Avfall AB, org.nr 556969-3111 med säte i Stockholm.
Moderföretaget Stockholm Vatten och Avfall AB upprättar koncernredovisning. Moderföretag i den största koncernen som
Stockholm Vatten och Avfall AB är dotterföretag till är Stockholms Stadshus AB, org.nr. 556415-1727, med säte i Stockholm.

Not 21 Väsentliga händelser efter balansdagen
Det har inte skett några väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.
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Not 22 Hållbarhetsrapport
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB (556969-3111), med säte i Stockholm, valt att
upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten avskild från årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till
revisorerna samtidigt som årsredovisningen. Den finns tillgänglig på vår hemsida www.svoa.se.

Stockholm den 14 mars 2019

Mats Lindqvist
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ÅRSREDOVISNING
FÖR STOCKHOLM VATTEN AB
Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm Vatten AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 201801-01--2018-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Ägarförhållanden
Stockholm Vatten AB ägs till 98% av Stockholm Vatten och Avfall AB, 556969-3111 och till 2% av Huddinge kommun.
I koncernen Stockholm Vatten och Avfall ingår även Stockholm Avfall AB.
Verksamhetens art och inriktning
Stockholm Vatten AB är ett kommunalt bolag inom Stockholms Stad som ansvarar för vattenförsörjning och
omhändertagande av avloppsvatten i Stockholm och Huddinge. Likaså äger och sköter bolaget ledningsnäten för
vatten och avlopp i dessa kommuner. Stockholm Vatten AB levererar även dricksvatten till tolv grannkommuner och tar
emot avloppsvatten från åtta kommuner. Dricksvattnet kommer från Mälaren och en reservvattentäkt finns vid
Bornsjön utanför Norsborg.
I verksamheten ingår även vattenvård och sjörestaurering inom Stockholm och Huddinge och i samarbete med andra
berörda kommuner. Särskilda kontrollprogram finns för Mälaren, Saltsjön och innerskärgården.
Stockholm Vatten AB har sitt säte i Stockholm och huvudkontoret ligger i Norra Ulvsunda. Förutom huvudkontoret och
några mindre kontor på andra ställen har bolaget två vattenverk (på Lovö och i Norsborg), två avloppsreningsverk (i
Bromma och Henriksdal), en jordbruksanläggning vid Bornsjön och ett informationscenter i Hammarby Sjöstad.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den första juli infördes en ny dagvattentaxa, med en ny beräkningsmodell. Hushållens taxa berörs inte i någon större
omfattning, de största höjningarna blir för abonnenter med hög andel hårdgjord yta eller allmän platsmark.
I början av sommaren slöts ett avtal med Stockholms Hamnar i syfte att minska belastningen av skadligt svavelväte i
avloppsvattnet från färjor som trafikerar Östersjön och att möta arbetsmiljöverkets skärpta föreskrifter gällande
svavelväte i slutna utrymmen. När färjorna lägger till vid hamn tömmer de sina septitankar som innhåller höga halter av
svavelväte vilket orsakar stora problem med frätskador på ledningar, pumpstationer och reningsverk. Avtalet innebär
skärpta krav på det avloppsvatten Stockholms Hamnar släpper till det allmänna avloppsledningsnätet, med högre
kostnader vid överträdelser av gränsvärdena.
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Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA)
Processen för omhändertagandet av avloppsvatten står inför stora utmaningar i framtiden. Förutom en ökande
befolkning och klimatförändringar kommer skärpta reningskrav från nya EU-direktiv och nya villkor. För att klara detta
pågår projekt Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA). Projektet innebär att Henriksdals reningsverk byggs om med
ny reningsteknik och högre kapacitet för att klara dubbel belastning. En ny tunnel kommer att byggas från Bromma till
Henriksdal, när den är slutförd kan Bromma reningsverk läggas ner. Projektet beräknas vara klart år 2029.

I december 2017 godkände Mark- och miljödomstolen ansökan om utbyggnad av avloppsreningen i Stockholm. Detta
innebär klartecken för att utöka verksamheten vid Henriksdals reningsverk, att bygga tunneln mellan Bromma och
Sickla och att lägga ner Bromma reningsverk. Domen anger också de villkor som gäller för att driva reningsverket och
avloppsledningsnätet. Domen överklagades av flera sakägare och Naturvårdsverket, Miljööverdomstolen beslutade att
inte ge prövningstillstånd till sakägarna när det gäller byggandet av tunneln men däremot till Naturvårdsverkets
yrkande på ett tak för fosforutsläpp. Beslutet innebär att planeringen av bygget av tunneln nu kan gå vidare enligt plan,
med start tidigast i juni 2019. Prövningen av fosforutsläppen kommer inte att ha någon påverkan på tidplanen, det är
en process som kan löpa parallellt med bygget.

Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV)
Fram till år 2050 väntas antalet anslutna till Stockholm Vatten och Avfalls dricksvattennät öka från dagens 1,5 miljoner
till cirka 2,15 miljoner. Dagens produktionskapacitet räcker inte för denna befolkningsökning, varför den måste byggas
ut med drygt 40 procent för att vattenproduktionen ska fortsätta att vara robust och säker. Detta kommer att bli ett av
bolagets större framtida projekt och planeringen för utbyggnaden är redan påbörjad. Åtgärder behöver ske i såväl
vattenverk som i huvudvattenledningsnät och reservoarer. Bolaget har under 2018 gjort en kartläggning med en analys
av nuvarande och framtida kapacitet utifrån målet i den regionala vattenförsörjningsplanen. Under våren och
sommaren gjordes också en kartläggning av dimensioneringen av anläggningarna utifrån normaldygn och i händelse
av kris.
Begränsningar i avdrag för koncerninterna räntor
Riksdagen beslutade i slutet av år 2012 om ytterligare begränsningar för avdrag för koncerninterna räntor i huvudsyfte
att förhindra kapitalflykt till utlandet med skatteplanering. Skatteverket har tillämpat det nya regelverket från och med år
2014 och för inkomståren 2014-2015 fattat ett slutligt omprövningsbeslut som innebär att en begränsad del av
räntekostnaderna anses vara avdragsgilla. Stockholms stad och koncernen Stockholms Stadshus AB har sedan
beslutet sökt besked hur stadens bolag ska förhålla sig till Skatteverkets tolkningar.
Stockholm Vatten AB har yrkat att koncerninterna räntekostnader är avdragsgilla i lämnad deklaration som avser
inkomståret 2014. Skatteverket har i december 2016 fattat ett slutligt omprövningsbeslut för inkomståret 2014. Beslutet
innebär att en begränsad del av räntekostnaderna anses vara avdragsgilla. Stockholm Vatten AB har reserverat
kostnad för 2014 för utökad skattekostnad till följd av Skatteverkets beslut. År 2015 och 2016 hade bolaget inga
räntekostnader då koncernlån och räntekostnader låg i moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB.
För bokslut 2017 och 2018 har Stockholm Vatten AB reserverat kostnader för utökade skattekostnader genom en
bedömning av hur den princip som Skatteverket tidigare använt påverkar inkomståren.
Vad avser Skatteverkets omprövningsbeslut för inkomståren 2014-2015 vill Stockholm Vatten AB få en rättslig
prövning av dessa och besluten har därför överklagats. Då förvaltningsrättens dom under sommaren 2018 var i linje
med Skatteverkets beslut har bolaget överklagat besluten och förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.
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Utveckling av verksamhet, ställning och resultat
(MSEK)
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat e. finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (1)
Medelantal anställda

2018
1 699
195
104
14 468

2017
1 531
642
538
12 565

2016
469
55
54
9 697

2015
446
38
38
8 772

2014
394
46
46
201

6,3%
529

6,7%(2)
499

1,8%(2)
101

1,5%(2)
87

65,5%
74

(1)

Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatteskuld.
(2)

Minskningen av soliditeten beror på att den finansiella koncernskulden numera inte nettoredovisas utan bruttoredovisas. Balansomslutningen
blir därför högre varför soliditeten minskar. Ökningen år 2017 beror på fusion mellan Stockholm Vatten AB och och Stockholm Vatten VA AB.

Andra viktiga förhållanden
VA-verksamheten i företaget är ett legalt monopol och verksamheten bedrivs i enlighet med lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412).
Förväntad framtida utveckling
Stockhom Vatten AB:s framtida utveckling är nära knutet till Stockholms stads utveckling. En växande stad medför
ökade krav på verksamheten för att säkerställa vattenförsörjning och omhändertagande av avlopp med god kvalitet
och med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Verksamheten är till sin art mycket långsiktig och vid planeringen av den framtida verksamheten beaktas både
förväntad utveckling i staden och förväntade skärpta miljökrav.
Forskning och utveckling
Stockholm Vatten AB deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt inom områden med anknytning till vattenförsörjning
och vattenrening men bedriver ingen egen forskningsverksamhet.
Finansiella instrument
I Stockholms stad samordnar och ansvarar Finansavdelningen för all upplåning för Stockholms stad och koncernen
Stockholms Stadshus AB inom kommunkoncernen.
Hållbarhet
Stockholm Vatten AB arbetar med en rad frågor inom hållbarhetsområdet, de utgör en väsentlig del av vår strategiska
plan och våra bolagsmål. Några av de viktigaste punkterna är följande:
* Säkerställa leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm och ombesörja
avloppshantering av god kvalitet i området.
* Arbeta för att kunna öka återvinningen av näringsämnen från avloppshanteringen utan att miljöbelastningen ökar.
* Långsiktigt minska vår klimatpåverkan och vårt energibehov.
* Arbeta förebyggande med att förhindra översvämningar i byggnader vid häftiga skyfall. Bolaget ska tillämpa och
vidareutveckla stadens skyfallsmodell.
* Genomföra åtgärder som syftar till att god vattenstatus kan uppnås och upprätthållas i Stockholms sjöar och
vattendrag enligt Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus. Bolaget ska ha en expertroll i genomförandet
av stadens dagvattenstrategi.

5 (23)

Stockholm Vatten AB
556210-6855
Mer om detta återfinns i bolagets hållbarhetsrapport. Där redovisas de områden som ingår i årsredovisningslagens
krav, t ex personal, sociala förhållanden och miljö, men vi har också utgått från GRI Standards (Global Reporting
Initiative). Som ett led i detta ingår en intressent- och väsentlighetsanalys med kartläggning av bolagets viktigaste
intressenter och hållbarhetsfrågor och hur bolaget arbetar med dessa. Hållbarhetsrapporten har upprättats av
moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB, den är upprättad som en separat rapport och är gemensam för hela
koncernen. Se mer under not 25.
Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Stockholm Vatten AB:s verksamhet är beroende av den tillståndspliktiga verksamhet som bedrivs i anläggningar och
de tillstånd som begränsar uttag och reglering av råvatten.
Bolagets miljöpåverkan omfattar vattenmiljön i Stockholmsområdet, Mälaren och skärgården. Hantering av
avloppsslam med fokus på fosforåtervinning är en nyckelfråga.
Miljöförvaltningarna i Botkyrka, Ekerö, Stockholm och Huddinge är tillsynsmyndigheter för respektive anläggning och
Länsstyrelsen för recipienten, det vill säga de vattenområden där utsläpp av renat avlopp sker.
Vatten
Stockholm Vatten AB:s verksamheter vid vattenverken i Norsborg och Lovö är från och med 2002 anmälningspliktiga
till miljöförvaltningarna i Botkyrka- respektive Ekerö kommun.
Bolagets uttag av råvatten ur och reglering av Mälaren och Bornsjön är fastställda i vattendomar. De reglerar vilka
mängder som får tas ut vid respektive vattenverk och hur intagsledningar med mera skall vara anlagda.
Avloppsrening
Stockholm Vatten AB har ett samlat tillstånd i dom från Miljödomstolen år 2000 ”till utsläppande av avloppsvatten i
Saltsjön från tätbebyggelse, som är ansluten till Henriksdals, Bromma och Louddens avloppsreningsverk”. Tillståndet
som gäller tills vidare anger tillåtna mängder och halter och avser även vissa utsläpp till luft samt buller. Stockholm
Vatten AB skall genom aktiva insatser gentemot industrier och samhället i övrigt verka för att tillförseln av ämnen som
kan skada reningsprocesserna i avloppsreningsverken eller negativt påverka slamkvaliteten eller recipienten
kontinuerligt minskas.
Miljötillståndets utsläppsvillkor för fosfor överskreds under kvartal två. Det sammanlagda värdet blev 0,42 mg/l för
kvartalet, gränsvärdet är 0,3 mg/l. Under övriga kvartal klarades gränsvärdet. Utsläppsökningen berodde på höga
vattenflöden i samband med snösmältning och regn under några dygn samtidigt som reningsverket i Henriksdal hade
begränsad kapacitet då delar stängts av för ombyggnad i samband med SFA-projektet. På årsbasis är riktvärdet för
utsläpp av fosfor 50 ton per år, något som verksamheten klarat. Tillsynsmyndigheten är underrättad och bolaget har
haft en kontinuerlig kommunikation med dem under året.
Stockholm Vatten AB har tillstånd från Länsstyrelsen för ett mellanlager för avvattnat avloppsslam. Det är beläget i
Valsta, Haninge kommun. Miljöförvaltningen i Haninge kommun är tillsynsmyndighet. Tillståndet avser lagrade
mängder och anger att lakvatten skall tas omhand för rening. Tillståndet gäller tills vidare.
Avloppsslammet innehåller näringsämnen som bör återanvändas för att sluta kretsloppet och förhindra övergödning.
Genom ett långsiktigt och systematiskt arbete att minska oönskade ämnen vid källan är nu allt slam som produceras
på reningsverken vid Henriksdal och Bromma certifierat för jordbruksanvändning. Sedan våren 2010 används slammet
från Bromma på åkermark i Mälardalen.
Förutom tillstånd kopplade till genomförande av planerade åtgärder för Stockholms framtida avloppsrening ska inga
övriga väsentliga nu gällande tillstånd förnyas under det kommande räkenskapsåret.
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Förslag till vinstdisposition (kronor)

Not

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat
Årets resultat

665 265 709
71 523 042
736 788 751

Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas
i ny räkning balanseras

21
1 852 000
734 936 751
736 788 751

Utdelningen per aktie blir 1 852 kr.
Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Föreslagen utdelning utgörs av den genomsnittliga statslåneräntan 2018 plus 1 procentenhet (totalt 1,48%) på
aktieägartillskott och aktiekapital. Beloppet inkluderar minoritetsägaren Huddinge kommun som enligt aktieägaravtalet
har rätt till samma avkastning på satsat kapital som majoritetsägaren Stockholms Stadshus AB.

Ställning i övrigt
Styrelsen har övervägt alla övrigt kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska ställning och som
inte beaktats inom ramen för ovan anförda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att den föreslagna
utdelningen inte framstår som försvarlig eller strider mot ABL §17 kap 3.
Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och
balansräkningar, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor där ej annat
anges.

7 (23)

Stockholm
Vatten AB
X
556210-6855

RESULTATRÄKNING

Not

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

1 699 128
101 510

1 531 456
94 014

1 800 638

1 625 470

-188 521
-648 565
-415 059

-190 659
-561 207
-388 840

-353 865

-310 126

194 628

174 638

-207

467 672

194 421

642 310

453
339
14 233
-105 513

-813
282
11 337
-115 115

Resultat efter finansiella poster

103 933

538 001

Resultat före skatt

103 933

538 001

-31 852
-558

-19 397
0

71 523

518 604

(Tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

3,4

5
6

Rörelseresultat
Resultat från avyttring av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Avyttring av materiella och immateriella anl. tillgångar
Resultat efter avyttring av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande intäkter
Ränteintäkter från koncernföretag
Räntekostnader och liknande kostnader
Räntekostnader till koncernföretag

Skatt på årets resultat
Skatt på tidigare års resultat
ÅRETS RESULTAT

7
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BALANSRÄKNING

Not

2018-12-31

2017-12-31

37 717

53 526

37 717

53 526

9
10
11
12

1 528 389
420 158
6 536 257
343 867

1 352 847
400 848
5 648 760
352 294

13

4 685 383

4 008 555

13 514 054

11 763 304

0
40
97 925

0
40
121 748

97 965

121 788

13 649 736

11 938 618

36 354

39 385

36 354

39 385

404 077
219 605
96 349
61 805

338 869
158 145
54 556
35 287

781 836

586 857

6

14

818 196

626 256

14 467 932

12 564 874

(Tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för datorprogram och liknande
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark och markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Uppskjuten skattefordran

8

14
15
16

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

17
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BALANSRÄKNING

Not

2018-12-31

2017-12-31

125 000
20

125 000
20

125 020

125 020

605 266
60 000
71 523

88 551
60 000
518 604

736 789

667 155

861 809

792 175

60 199

60 199

3 266

4 561

3 266

4 561

1 515 771

1 276 816

1 515 771

1 276 816

11 362 739
364 576
71 093
9 718
17 559
201 202

9 661 438
332 843
166 098
3 974
9 114
257 656

12 026 887

10 431 123

14 467 932

12 564 874

(Tkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1.250.000 aktier)
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Aktieägartillskott
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

18

Långfristiga skulder
Förutbetalda anläggningsbidrag och liknande poster
Kortfristiga skulder
Finansiella skulder till Stockholms stad
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19

20
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RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Tkr)
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Balanserad
vinst eller
förlust

100

20

Ingående balans per 1 januari 2017
Disposition av föregående års resultat

Årets
resultat

Summa
eget kapital

131 249

44 345

175 714

44 345

-44 345

0

518 604

518 604

Årets resultat
Förändringar i redovisade värden
på tillgångar och skulder:
Fusion med Stockholm Vatten VA AB

-84 117

Fondemission

124 900

Summa värdeförändringar

124 900

-84 117
124 900

0

0

-84 117

0

40 783

Transaktioner med ägare:
Utdelning till ägare

-2 926

-2 926

Aktieägartillskott

60 000

60 000

Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2017

0

0

0

57 074

20

148 551

Aktiekapital

Reservfond

Balanserad
vinst eller
förlust

125 000

20

125 000

57 074
518 604

792 175

Årets
resultat

Summa
eget kapital

148 551

518 604

792 175

518 604

-518 604

0

71 523

71 523

Aktiekapital 1.000 aktier á kvotvärde 100 kronor.

Bundet eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2018

Fritt eget kapital

Disposition av föregående års resultat
Årets resultat
Transaktioner med ägare:
Utdelning till ägare

-1 889

Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2018

-1 889

0

0

-1 889

0

-1 889

125 000

20

665 266

71 523

861 809

Aktiekapital: 1.000 aktier à kvotvärde 125.000 kronor.
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KASSAFLÖDESANALYS

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

103 933

538 001

353 865
-190
-1 295
206
23 433
-26 276

310 126
246
187
-467 672
18 404
-2 765

453 676

396 527

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av rörelseskulder

3 031
-194 979
127 866

-7 854
9 485 227
-9 385 898

Kassaflöde från den löpande verksamheten

389 594

488 002

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Infusionerade medel från Stockholm Vatten VA
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

-2 506
-2 087 294
0
786

-8 852
-1 491 865
-9 430 702
772 241

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 089 014

-10 159 178

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning

-1 889

-2 926

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 889

-2 926

-1 701 309
-9 661 424

-9 674 102
12 678

-11 362 733

-9 661 424

(Tkr)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Förändring semesterlöneskuld
Förändring avsättningar
Realisationsresultat försäljning anläggningstillgångar
Uppskjuten skatt
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Not

De likvida medlen ingår i Stockholms stads koncernkonto och klassificeras i balansräkningen som
kortfristig finansiell skuld till koncernföretag.
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Not 1 Allmän information
Stockholm Vatten AB med organisationsnummer 556210-6855 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm.
Stockholm Vatten AB svarar för vattenförsörjning och tar hand om avloppsvatten i Stockholm och Huddinge. Bolaget äger
och sköter ledningsnäten för vatten och avlopp i Stockholm och Huddinge. I verksamheten ingår även vattenvård och
sjörestaurering inom Stockholm och Huddinge och i samarbete med andra berörda kommuner.
Moderföretag i den största koncernen som Stockholm Vatten AB är dotterföretag till är Stockholms Stadshus AB, org.nr.
556415-1727, med säte i Stockholm.
Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").
Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.
Stockholm Vatten ABs intäkter utgörs huvudsakligen av VA-intäkter i enlighet med fastställda taxor. Prissättning för
försäljning av företagets produkter och tjänster som regleras i lagen om allmänna vattentjänster sker med hänsyn till
självkostnadsprincipen.
Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella
leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.
Leasetagare
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt
sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.

Låneutgifter
Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som tar
betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljs inräknas i tillgångens anskaffningsvärde tills den tidpunkt
då tillgången är färdigställd för dess avsedda användning eller försäljning. Övriga låneutgifter redovisas i resultaträkningen i
den period de uppkommer.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med
intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner.
Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen
förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket
normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.
Förmånsbestämda planer
Vid förmånsbestämda pensionsplaner står företaget i allt väsentligt riskerna för att ersättningarna kommer att kosta mer än
förväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna. Företaget redovisar
förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3:s förenklingsregler. De förmånsbestämda planer som finns innebär att
pensionspremier betalas till St Erik Livförsäkring. Dessa redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner.
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Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter
och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser
som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas
enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det
är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Obeskattade reserver redovisas inklusive
uppskjuten skatteskuld.
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte längre är
sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den
uppskjutna skattefordran.
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas
baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen.
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital.
Immateriella tillgångar
Anskaffning genom separata förvärv
Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod.
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att dessa har förändrats
jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten av eventuella ändringar i uppskattningar och bedömningar
redovisas framåtriktat. Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas.

Borttagande från balansräkningen
En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte några framtida
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller förlust som uppkommer
när en immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter
avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i resultaträkningen som en övrig
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i
skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla företaget och att
anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll
samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.
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Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas
tillgången upp på dessa komponenter.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har
delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas
när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas i
koncernen till:
Byggnader:
Stomme
Tak
Fasad
Fönster
Bassäng
Rötkammare
Tunnel
Byggnadsinventarier
Ventilation och styr
El
Hissar
Markanläggning
Ledningsnät
Maskiner och andra tekniska anläggningar:
Immateriella tillgångar
Datautrustning
Fordon
Personbilar
Inventarier
Verktyg

100 år
40 år
40 år
50 år
100 år
25 år
100 år
30 år
50 år
40 år
20 år
50 år
10-30 år
5-10 år
5 år
3-5 år
3 år
5 år
5 år

Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs mark inte av.
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.
Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller
när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från
balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och
tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och immateriella
tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet,
beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt
att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till
vilken tillgången hör.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt värde
med avdrag för försäljningskostnader är det pris som företaget beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av
varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader
som är direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till
nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de
risker som förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har företaget använt budget och prognoser
för de kommande fem åren.
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Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet,
skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En
nedskrivning har omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen.
Vid varje balansdag gör företaget en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är fallet
återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens)
redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde som
skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En
återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.
Andelar i intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelning från andelar i
intresseföretag redovisas som intäkt i resultaträkningen.
Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet
beräknas genom tillämpning av först-in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter avdrag
för beräknade kostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp, tillverkning samt andra utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och
skick. I anskaffningsvärdet för en egentillverkad tillgång ingår, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till
produktionen av tillgången, en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader.
Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för
värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för
förvärvet.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när företaget har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad händelse,
det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras.
En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa uppskattningen av det belopp som
krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade
med förpliktelsen.
Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska
gottgörelsen särredovisas som en tillgång i balansräkningen när det är så gott som säkert att den kommer att erhållas om
företaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen
har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och
utbetalningar.
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Not 3 Rörelsens intäkter
2018

2017

Vatten- och avloppsavgifter
Anläggningsavgifter och liknande poster

1 359 415
74 266

1 244 652
52 779

Summa VA-intäkter

1 433 681

1 297 431

265 447

234 025

1 699 128

1 531 456

2018

2017

5,5%
17,6%

5,2%
17,1%

2018

2017

902
113
325

1 098
347
8

1 340

1 453

Övriga intäkter
Nettoomsättning
Not 4 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern

Inköp
Försäljning

Not 5 Upplysning om ersättning till revisorn

Ernst & Young AB
revisionsuppdrag
skatterådgivning
övriga tjänster
Summa

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av
årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som
lämnats i samband med revisionsuppdraget.

Not 6 Personal
Medeltalet anställda

2018

2017

Kvinnor

167

159

Män

362

340

Totalt

529

499

2018-12-31

2017-12-31

5
5

3
7

Totalt
Företagets ledning inkl VD:
Kvinnor
Män

10

10

5
5

5
5

Totalt

10

10

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen
Styrelse:
Kvinnor
Män

17 (23)

Stockholm Vatten AB
556210-6855
2018

Löner, andra ersättningar m m

Totalt

Löner och andra ersättningar
fördelade mellan styrelseledamöter och anställda

Totalt

Löner och
andra
ersättningar

Soc kostn
(varav
pensionskostnader)

2017
Soc kostn
Löner och
(varav
andra
pensionsersättningar
kostnader)

269 609

126 837
(34 026)

250 854

122 172
(35 402)

269 609

126 837
(34 026)

250 854

122 172
(35 402)

2018
Styrelse och
VD (varav
tantiem
Övriga
och dylikt)
anställda

2017
Styrelse och
VD (varav
tantiem
Övriga
och dylikt)
anställda

2 329

267 280

3 107

247 747

2 329

267 280

3 107

247 747

Pensioner
Av moderbolagets pensionskostnader avser 1 448 Tkr (1 491 Tkr) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående
pensionsförpliktelse till dessa uppgår till 1 150 Tkr (2 445 Tkr)
För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse
att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt
sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.
Not 7 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

2018
-8 587
-23 823
-32 410

2017
-992
-18 405
-19 397

2018
103 933

2017
538 002

-22 865

-118 360

Avstämning årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad med skattesats 22 %
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-2 392

-9 391

Skatteeffekt av koncernmässig reavinst

0

-11 538

Skatteeffekt försäljning och köp av fastighet

0

118 635

Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader

-390

2 249

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

3 433

1

Skatteeffekt av förändringar i skattesats

-1 051

0

Skatt ränteavdrag innevarande år

-8 587

-1 596

-558

603

Summa

0
-32 410

0
-19 397

Årets redovisade skattekostnad

-32 410

-19 397

Justering aktuell skatt tidigare perioder
Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag
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Not 8 Balanserade utgifter för datorprogram och liknande
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden Stockholm Vatten AB
Fusion (IB från Stockholm Vatten VA AB)
Inköp/omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar

192 256
0
2 506
-34 036

72 161
111 244
8 851
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

160 726

192 256

-128 110

-52 198

Försäljningar/utrangeringar
Fusion (IB från Stockholm Vatten VA AB)
Årets avskrivningar enligt plan

33 111
0
-17 390

0
-58 915
-16 997

Utgående ackumulerade avskrivningar

-112 389

-128 110

-10 620
-10 620

-10 620
-10 620

37 717

53 526

2018-12-31

2017-12-31

Ingående avskrivningar Stockholm Vatten AB

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Not 9 Byggnader

Ingående anskaffningsvärden Stockholm Vatten AB

2 577 428

1 199

0
234 552
-817

2 701 986
159 751
-285 508

2 811 163

2 577 428

-1 219 474

-50

Fusion (IB från Stockholm Vatten VA AB)
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan

0
817
0
-59 009

-1 313 484
150 213
-66
-56 087

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 277 666

-1 219 474

Ingående nedskrivningar

-5 107

-5 107

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-5 107

-5 107

1 528 390

1 352 847

2018-12-31
449 813
0
25 211
-247
474 777
-48 965
0
247
-5 902
-54 620
420 157

2017-12-31
0
591 494
7 938
-149 619
449 813
0
-44 218
319
-5 066
-48 965
400 848

Fusion (IB från Stockholm Vatten VA AB)
Inköp/omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar Stockholm Vatten AB

Utgående planenligt restvärde
Not 10 Mark och markanläggningar

Ingående anskaffningsvärde Stockholm Vatten AB
Fusion (IB från Stockholm Vatten VA AB)
Inköp/omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan Stockholm Vatten AB
Fusion (IB från Stockholm Vatten VA AB)
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde
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Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde Stockholm Vatten AB
Fusion (IB från Stockholm Vatten VA AB)
Inköp/omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar

8 395 505
0
1 097 128
-5 983

0
8 017 259
431 639
-53 393

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 486 650

8 395 505

Ingående avskrivningar enligt plan Stockholm Vatten AB
Fusion (IB från Stockholm Vatten VA AB)
Försäljningar/utrangeringar/omklassificeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

-2 746 745

0

0
5 983
0
-209 631

-2 611 740
35 778
132
-170 915

-2 950 393

-2 746 745

6 536 257

5 648 760

2018-12-31

2017-12-31

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde Stockholm Vatten AB

988 824

5 999

0
53 574
-5 931

972 928
27 682
-17 785

1 036 467

988 824

Ingående avskrivningar enligt plan Stockholm Vatten AB
Fusion (IB från Stockholm Vatten VA AB)
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan

-636 530
0
5 863
0
-61 933

-3 885
-586 945
15 427
-66
-61 061

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-692 600

-636 530

343 867

352 294

2018-12-31
4 008 555
0
2 089 799
-1 412 971
4 685 383

2017-12-31
17 366
3 126 333
1 500 722
-635 866
4 008 555

Fusion (IB från Stockholm Vatten VA AB)
Inköp/omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående planenligt restvärde
Not 13 Pågående nyanläggningar

Ingående redovisat värde Stockholm Vatten AB
Fusion (IB från Stockholm Vatten VA AB)
Inköp
Omklassificeringar
Utgående redovisat värde
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Not 14 Andelar i koncernföretag
2018-12-31
0
0
0
0
0

Ingående anskaffningsvärde
Fusion
Lämnat koncernbidrag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

2017-12-31
187 428
-187 428
0
0
0

Not 15 Andelar i intresseföretag
Koncernen
Företagets
namn
SYVAB
Summa

Företagets namn
SYVAB

Bokfört värde
Kapitalandel

Antal
andelar

33%

40

Org.nr
556050-5728

Säte
Stockholm

2018-12-31

2017-12-31

5 567
5 567

4 525
4 525

Resultatandel
2018
1 042
1 042

2017
167
167

Not 16 Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skattefordran
Outnyttjade underskottsavdrag
Pensionsavsättning
Summa uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skatteskuld
Överavskrivningar
Summa uppskjuten skatteskuld

2018-12-31

2017-12-31

97 925
0
97 925

121 407
341
121 748

0
0

0
0

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och
framtida skattepliktiga resultat. Företaget har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till 475 364 (553 400) Tkr.
Underskottet har i 2018 års bokslut räknats om till ny skattesats; från 22% till 20,6%.
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Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2018-12-31

2017-12-31

Upplupna VA-intäkter
Upplupna intäkter för rågas och el
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda behandlingskostnader
Övriga poster

25 235
2 421
2 247
16 650
15 252

14 203
4 426
7 140
0
9 518

Summa

61 805

35 287

Not 18 Avsättningar
2017-12-31
Vid årets början
Tillkommande avsättningar under året
Belopp som tagits i anspråk
Återföring av outnyttjade belopp
Vid årets slut

2018-12-31
Vid årets början
Tillkommande avsättningar
Belopp som tagits i anspråk
Återföring av outnyttjade belopp
Vid årets slut

Avsättning
för pension

Övrig
avsättning

2 333
265
-153
0
2 445

0
3 875
-1 759
0
2 116

Avsättning
för pension

Övrig
avsättning

2 445
469
-1 764
0
1 150

2 116
0
0
0
2 116

Summa
2 333
4 140
-1 912
0
4 561

Summa
4 561
469
-1 764
0
3 266

Avsättning för pension avser premiebestämd chefspension. Övriga avsättningar avser avtalade avgångspensioner.
Not 19 Finansiella skulder till koncernföretag
Företagets utnyttjade checkräkningskredit uppgår till 11 362 739 Tkr (9 661 438 Tkr). Limit avseende checkräkningskredit uppgår
till 11 400 000 (11 400 000) Tkr.
Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna skadestånd
Förutbetalda anläggningsavgifter och liknande poster
Övriga poster
Summa
Upplupna sociala avgifter har under 2019 klassificerats om till kortfristig skuld.

2018-12-31
23 467
0
24 391
43 792
109 552

2017-12-31
23 657
6 696
25 014
39 558
162 731

201 202

257 656

22 (23)

Stockholm Vatten AB
556210-6855
Not 21 Disposition av vinst eller förlust
2018-12-31
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 736 788 751 (667 154 709) disponeras enligt följande:
2018

2017

1 852 000
734 936 751
736 788 751

1 889 000
665 265 709
667 154 709

2018-12-31

2017-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Utdelas till aktieägarna
Balanseras i ny räkning
Summa

Not 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Not 23 Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Stockholm Vatten och Avfall AB, org.nr 556969-3111 med säte i Stockholm. Moderföretaget
Stockholm Vatten och Avfall AB upprättar koncernredovisning. Moderföretag i den största koncernen som Stockholm Vatten och
Avfall AB är dotterföretag till är Stockholms Stadshus AB, org.nr. 556415-1727, med säte i Stockholm.
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Not 24 Väsentliga händelser efter balansdagen
Det har inte skett några väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Not 25 Hållbarhetsrapport
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB (556969-3111), med säte i Stockholm, valt att
upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten avskild från årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till
revisorerna samtidigt som årsredovisningen. Den finns tillgänglig på vår hemsida www.svoa.se.

Stockholm den 14 mars 2019
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Styrelsens ordförande

Emilia Bjurgren
Vice ordförande

Sonny Sundelin
Tf verkställande direktör

Susanne Wicklund

Ellinor Rindevall

Tobias Johansson

Inga Osbjer

Lars Svärd

Mikael Valdorson

Kennet Bergh

Maria Antonsson

Min revisionsberättelse har avgivits den

Fredric Hävrén
Auktoriserad revisor

Stockholm Vatten och Avfall

Hållbarhetsredovisning 2018

Tillsammans för världens mest hållbara stad

Innehåll
4

VD har ordet

5

Om Stockholm Vatten och Avfall

11

Styrning

13

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor

14

Social hållbarhet

21

Ekologisk hållbarhet

33

Ekonomisk hållbarhet

39

Styrmodell för Stockholm Vatten och Avfall

40

Om hållbarhetsredovisningen

43

Redovisning och indikatorer

50

GRI-appendix

54

Noter
Läs om matavfall på sidan 29

VD HAR O RD E T

STO CK H O L M VAT TEN O CH AVFALL

|

HÅLLBARHE TSRED OVISNIN G 2018

VD har ordet
Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges största vatten- och avfallskoncern. Vår verksamhet berör alla stockholmare varje dag. Vi har över
en miljon kunder som vi levererar våra tjänster till. Vi har hållbarhetsfokus i såväl våra långsiktiga strategiska planer som i det dagliga arbetet, då vår verksamhet är viktig för både nuvarande och kommande
generationer. I arbetet med att nå vår vision ”Tillsammans för världens
mest hållbara stad” öppnar vi för samarbeten och ger stockholmarna
förutsättningar och kunskap att medverka till en bättre miljö.
Alla våra verksamheter påverkas av att Stockholm växer. Vi
behöver bygga ut vattenverk och infrastruktur för vattendistribution,
ledningsnät och avloppsreningsverk för att rusta för fler stockholmare
och ett klimat i förändring. Och vi behöver hitta nya lösningar för att
öka mängden avfall som går till återvinning och återbruk.
Vi har identifierat ett antal hållbarhetsområden som mest prioriterade inom vår verksamhet. Ett av områdena är utsläpp till vatten, där vi
har stor påverkan genom våra utsläpp av renat avloppsvatten till Saltsjön. Ett annat fokusområde är energi. Vi är en av Stockholms största
användare av el, samtidigt som vi producerar nästan sju gånger mer
energi än vi förbrukar. Vår strävan är att minska vår energianvändning och ersätta fossila bränslen med förnyelsebara.
2018 har varit ett händelserikt år för Stockholm Vatten och Avfall.
Vårt stora projekt Stockholms framtida avloppsrening är inne i ett
intensivt skede med att modernisera Henriksdals avloppsreningsverk. Det program som kallas Stockholms framtida vattenförsörjning,
med mål att trygga leveransen och öka produktionskapaciteten av
dricksvatten, har fått ett utredningsbeslut i styrelsen. Vi har under året
förberett oss för att överta huvudmannaskap för stationära sopsugar
under 2019. Tillsammans med Trafikkontoret har vi tagit fram ett
avtal som innebär att vi tar över ansvaret för stora delar av stadens
dagvattenhantering.

Vi följer hela
tiden vår
omvärld för
att se hur
den påverkar
oss och våra
prioriteringar
när det gäller
hållbarhet.

Under 2019 kommer vi att införa ett ramverk för antikorruptions
arbete för att minimera risken för korruption i vår verksamhet. Ett annat
fokusområde är etik och moral, och en uppförandekod ska införas
som beskriver hur vi förväntas agera som medarbetare. För att förbättra våra rutiner inom upphandlingsområdet ska vi ta fram ett ramverk
för att säkerställa sociala krav i leverantörsledet.
Vi följer hela tiden vår omvärld för att se hur den påverkar oss och
våra prioriteringar när det gäller hållbarhet. Exempelvis kemikalier,
mikroplaster och återvinning av plast kommer att bli allt viktigare framöver. Att klimatet förändras kommer medföra att vi behöver anpassa
våra system och anläggningar för de nya förutsättningarna, men
också arbeta för att minska vår påverkan på klimatet.
Vi kommer därför att genomföra en analys som
ska ligga till grund för vilka åtgärder vi
måste vidta. Vi ska även arbeta för att öka
vår biogasproduktion.
I vår hållbarhetsredovisning presenterar vi vår verksamhet, vår vision och våra
mål, vilka framtidens utmaningar är, vilka
som är våra viktigaste hållbarhetsfrågor
och hur vi arbetar. Fokus ligger främst
på miljö och sociala frågor. För
en ekonomisk redogörelse,
utöver det som redovisas i
denna rapport, hänvisar vi
till vår årsredovisning.

Sonny Sundelin, tf VD
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Vi är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag
Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges största vattenoch avfallskoncern. Vår verksamhet berör cirka 1,5
miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet
varje dag. Alla behöver ha tillgång till rent dricksvatten,
fungerande avlopp och en hållbar avfallshantering. Det
ställer höga krav på utveckling och infrastruktur och vår
verksamhet är avgörande för regionens tillväxt. Detta
speglas i vår verksamhetsidé som lyder: ”Vi är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vattenoch avfallstjänster med miljöfokus för invånare, företag
och intressenter i ett Stockholm som växer.”

Vår uppgift är att se
till att stockholmarna både
idag och framöver har rent
dricksvatten, väl fungerande
avlopp och en hållbar
avfallshantering.
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Verksamhet och affärsmodell
Vi ägs av Stockholms stad och Huddinge kommun
Stockholm Vatten och Avfall är en kommunal koncern som ägs av
Stockholms Stadshus AB och består av moderbolaget Stockholm
Vatten och Avfall AB och dotterbolagen Stockholm Vatten AB och
Stockholm Avfall AB. Stockholm Vatten och Avfall AB äger till 100
procent Stockholm Avfall AB och till 98 procent Stockholm Vatten AB.
Resterande två procent ägs av Huddinge kommun.
Samtliga bolag finns i Stockholm och huvudkontoret ligger i Ulvsunda. Förutom huvudkontoret och några mindre kontor har bolaget
två vattenverk (på Lovö och i Norsborg), två avloppsreningsverk (i
Bromma och Henriksdal), ett informationscenter i Hammarby Sjöstad
och en jordbruksanläggning vid Bornsjön. Vid Bornsjön ligger även

Ägarstruktur

Huddinge

Stockholm Vatten och Avfall AB

2%

Stockholm Vatten AB
98%

Stockholm Avfall AB
100%

Våra viktigaste
intressenter
ställer krav på
att vi bedriver
en hållbar
verksamhet så
att vi medver
kar till att göra
Stockholm till
en av världens
mest hållbara
städer.

Bornsjöverket som renar Bornsjön från fosfor under sensommaren och
som under resterande delen av året även bidrar till vattenproduktionen vid Norsborg.
Syftet med Stockholm Vatten och Avfalls verksamhet är att tillhandahålla vatten-, avlopps- och avfallstjänster till invånarna i Stockholm.
Våra viktigaste intressenter ställer krav på att vi bedriver en hållbar
verksamhet så att vi medverkar till att göra Stockholm till en av världens mest hållbara städer. Våra intäkter kommer huvudsakligen från
vatten- och avfallstaxor och våra utgifter ska vara nödvändiga för att
bedriva verksamheten.

6
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Stockholm Vatten AB ansvarar för vatten och avlopp
Stockholm Vatten AB levererar dricksvatten och renar avloppsvatten till
verksamhets- och privatkunder i Stockholms stad, Huddinge kommun
och ett antal grannkommuner. Vi äger och sköter ledningsnäten för
vatten och avlopp, pumpstationer och vattenreservoarer i Stockholm
och Huddinge. Mer än två tredjedelar av våra kunder är privatkunder,
men det är näringsidkarna som står för den största delen av intäkterna.
I vårt uppdrag ingår också att skydda vattenmiljön och restaurera
våra sjöar. Förutom detta bedriver vi affärsverksamhet som inte ingår
i vårt huvuduppdrag. Ett exempel är att vi upplåter vissa av våra
anläggningar till mobilantenner och får hyresintäkter för detta. Vi är
involverade i en rad bygg- och exploateringsprojekt och i de fall vi
själva inte har de resurser som behövs upphandlar vi leverantörer som
utför arbete och projektledning.

1500 000
människor får varje
dag gott och rent
kranvatten från oss
Vi renar avlopps
vatten från 1,2
miljoner människor
Vi hämtar
900 000
stockholmares
hushållsavfall
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Stockholm Avfall AB ansvarar för stadens avfallshantering
Stockholm Avfall AB ansvarar för Stockholms stads avfallshantering.
Verksamheten regleras av Miljöbalken och andra författningar. I
uppdraget ingår att samla in hushållsavfall, inklusive matavfall, samt
farligt avfall. För insamling av hushållsavfall anlitar vi upphandlade
entreprenörer som utför hämtningen från privatkunder och företag
och vi följer upp avtalen med dessa. Insamling av farligt avfall sker
via återvinningscentraler, ett antal miljöstationer och mobil insamling
runt om i Stockholm. Privatpersoner kan även beställa hämtning av
farligt avfall och småelektronik via vår webbplats. Vi äger Stockholms
återvinningscentraler, som vi anlitar entreprenörer för att driva.
Förutom detta arbetar vi bland annat med att upprätta en renhållningsordning bestående av avfallsplan och föreskrifter inom staden,
samt fattar beslut om avfallstaxor.

JÄRFÄLLA
SUNDBYBERG
LIDINGÖ
EKERÖ

Vatten till
Strängnäs

EKERÖ
VÄRMDÖ
STOCKHOLM

STOCKHOLM

NACKA

HUDDINGE

SALEM

STOCKHOLM

NACKA

HUDDINGE
TYRESÖ

TYRESÖ

JÄRFÄLLA

BOTKYRKA

HANINGE

HANINGE

SUNDBYBERG

LIDINGÖ

Ö

EKERÖ
VÄRMDÖ
STOCKHOLM

STOCKHOLM

NACKA
NYNÄSHAMN

HUDDINGE

NACKA

HUDDINGE
TYRESÖ

BOTKYRKA

Kommuner där vi levererar dricksvatten

HANINGE

Kommuner där vi levererar en del av dricksvattnet

NYNÄSHAMN

TYRESÖ

Kommuner där vi tar hand om allt avloppsvatten

HANINGE

Kommuner där vi tar hand om en del av avloppsvattnet

I Stockholms stad ansvarar vi för
avfallshanteringen
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Pop-up Återbruk
I vårt ambulerande Pop-up Återbruk
kan stockholmarna lämna in saker
de inte längre behöver men som
kan glädja någon annan. Hittar man
något man vill ha är det bara att
ta med sig hem. Pop-upen tar även
emot farligt avfall, såsom målarburkar, batterier, lampor och olika
typer av kemikalier.
Under 2018 hade Pop-up Återbruk
23 stopp och 27 937 besökare.
44 272 saker bytte ägare, till en
sammanlagd vikt av hela 13 ton.
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Påverkan och risker i
vår värdekedja
I vår verksamhet för vatten, avlopp och avfall finns
risk att vi har påverkan på miljö och på sociala
förhållanden, såväl inom vår egen organisation som
hos kunder och leverantörer.
Leverantörer och kunder
Våra leverantörer påverkar miljö och sociala förhållanden bland
annat genom sin produktionsprocess, kvaliteten på det material de
tillhandahåller och arbetsförhållandena hos dem själva och deras
underleverantörer. Ett exempel på risk kan vara dåliga arbetsvillkor i
leverantörskedjan när det gäller säkerhet, löner, anställningstrygghet,
diskriminering, korruption med mera. En annan risk kan vara användning av miljöfarliga ämnen och utsläpp av dessa. Genom att ställa
krav i upphandlingar verkar vi för att de varor och tjänster vi köper är
producerade och utförda under bra villkor.
Kunder och leverantörer påverkar miljön genom hanteringen av sitt
avfall och utsläpp till mark och vatten. Om de inte hanterar sitt avfall
korrekt eller släpper ut olämpliga ämnen i vatten påverkar det miljön
och de åtgärder vi måste vidta. För att hantera dessa risker arbetar vi
dels med förebyggande informationsinsatser, dels samarbetar vi med
organisationer och kommuner kring utsläpp till vatten. Vi genomför
också provtagningar och analyser av recipienter1, dricksvatten och
avloppsvatten för att upptäcka och spåra föroreningar. Via transporter och energiförbrukning påverkar kunder och leverantörer också
Stockholm stads mål om energiförbrukning, utsläpp av koldioxid och
fossilfri stad år 2040.

Våra leveran
törer måste ha
ett löpande
arbete med
mänskliga
rättigheter och
arbetsrätt.
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Påverkan och risker i vår egen verksamhet
Som arbetsgivare påverkar vi många människor genom de sociala
förhållandena i verksamheten. Därför är det viktigt att vi har en bra
och säker arbetsmiljö fri från diskriminering och korruption. Genom
policyer och riktlinjer, utbildning, kontroller och uppföljningar arbetar
vi för att säkerställa att vi har en bra arbetsmiljö. I samband med stora
byggnationer har vi samråd med invånare och andra berörda som
påverkas för att informera dem och svara på frågor.
Hur vi hanterar vårt eget och kundernas avfall och hur vi sköter
avloppsrening och kemikalieanvändning har betydelse för utsläpp och
miljö. Likaså har vår kontroll över material i ledningar och byggnationer, transporter och energiförbrukning betydelse. Genom vårt
hållbarhetsarbete som omfattar provtagningar, analyser, uppföljningar
och efterlevnad av lagkrav arbetar vi för att hantera och minimera
dessa risker.

9
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Stockholm Vatten och Avfalls
tre största utmaningar
Stockholm Vatten och Avfall har identifierat de största
utmaningarna för verksamheten fram till år 2040.
Utmaningarna ligger till grund för styrningen av vår
verksamhet.

1
2
3

Befolkningsökningen – för att kunna försörja den växande staden
behöver vi kunna producera mer dricksvatten och rena mer avloppsvatten. Även ledningsnätet behöver byggas ut för ökad kapacitet.
En större befolkning medför även mer avfall som vi måste hantera på
ett hållbart sätt.
Klimatets påverkan på våra system – dagens ledningssystem och
anläggningar är inte dimensionerade för de framtida skyfall som
förväntas bli en effekt av klimatförändringarna. Dricksvattenproduktionen kan behöva kompletteras med fler reningssteg för att klara
kvalitetskraven.
Omvärldens krav – vattenverk och avloppsreningsverk kommer
sannolikt att behöva utvecklas för att klara reningskrav av framtida
föroreningar. En ökad medvetenhet om resursanvändning kommer att
medföra högre krav på återvinning och återbruk från stockholmarna.
Som ett led i detta införs obligatorisk matavfallsinsamling.

Hur vi arbetar med dessa utmaningar beskrivs under de olika
hållbarhetsfrågorna.

10
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Stockholm Vatten och Avfall utgår ifrån Stockholms stads vision,
en egen vision och övergripande mål för verksamheten. Vår egen
vision lyder ”Tillsammans för världens mest hållbara stad”.
Våra ägardirektiv, visioner, policyer, viktigaste hållbarhetsfrågor
och utmaningar ingår i vår strategiska plan som sträcker sig över
fem år och visar bolagets strategier och prioriterade målområden.
De prioriterade målområdena utgörs av våra sex bolagsmål som
mer konkret anger vad vi ska uppnå. Dessa mål bryts ned till avdelningsnivå, enhetsnivå och slutligen medarbetarnivå och följs upp tre
gånger per år.
En mer ingående beskrivning av vår styrmodell finns under avsnitt
”Styrmodell för Stockholm Vatten och Avfall”. Denna inkluderar
också en sammanfattning av de lagkrav som bolaget måste följa.
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Så når vi visionerna
STOCKHOLMS STADS VISION

Stockholm Vatten och Avfall styrs av Stockholms
stad genom ägardirektiv. Ägardirektiven beskriver
vilka mål vi ska uppfylla och vilka aktiviteter vi ska
genomföra.
Ägardirektiven utgörs till största delen av hållbarhetskrav. Vårt
hållbarhetsarbete – strategier, mål, aktiviteter och uppföljning – är
integrerat i de processer och ramverk som styr vårt löpande arbete.
Stockholms stad anger inriktning genom sin övergripande vision
som gäller alla bolag och förvaltningar. För år 2018 löd visionen
”Ett Stockholm för alla” och var uppdelad i fyra inriktningsmål:
• Ett Stockholm som håller samman
• Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
• Ett klimatsmart Stockholm
• Ett demokratiskt hållbart Stockholm

|

Ett Stockholm för alla
VÅR VISION

Tillsammans för världens mest hållbara stad
BOLAGSMÅL

Vi har hållbara
effektiva
processer

Vi finns till för
våra kunder

Vi är en attraktiv
arbetsgivare

Vi ska öka
kapaciteten
och säkerställa
kvaliteten på
dricksvatten

Vi ska öka
kapaciteten för
avledning och
rening av
avloppsvatten

AVDELNINGSMÅL

ENHETSMÅL

MEDARBETARNAS MÅL OCH AKTIVITETER

Vi ska skapa
effektiva
lösningar för
omhändertagande av avfall
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Vårt hållbarhetsarbete kopplas
mot FN:s globala klimatmål
För att nå en hållbar värld behöver företag och
organisationer i alla länder arbeta mot samma mål.
Det är möjligt tack vare FN:s 17 globala mål för
hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030.
Utifrån de globala målen skapar EU förordningar och direktiv
som medlemsstaterna behöver följa. Dessa förordningar och
direktiv hanteras sedan av vår regering som för kraven vidare till
Stockholms stad och i slutändan till Stockholm Vatten och Avfall.
På så vis påverkas vårt hållbarhetsarbete av FN:s hållbarhetsmål.

Vi kommer i avsnitten om våra viktigaste hållbarhetsfrågor på följande
sidor att visa de olika symbolerna från FN:s globala mål för att påvisa
kopplingen mellan dessa mål och vårt hållbarhetsarbete.

DE MÅL SOM STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL BERÖRS MEST AV ÄR:
Mål 4: God utbildning för alla
Vi tillhandahåller utbildningsmaterial
till skolor och erbjuder studiebesök för
att invånarna i Stockholm ska lära sig
hur de kan agera hållbart i våra frågor. Vi arbetar
kontinuerligt för att motivera invånarna till en miljömässigt hållbar livsstil.
Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla
Olika delar av vår verksamhet påverkar
vattenkvaliteten i sjöar och hav. Vi arbetar för att minimera utsläpp av orenat
avloppsvatten och användning av farliga ämnen i
de material och kemikalier som vi använder i våra
processer. Vi behöver också säkerställa att det farliga
avfall som vi samlar in hanteras på ett hållbart sätt.
Mål 11: Hållbara städer
och samhällen
Vi jobbar dygnet runt, året om för att
producera dricksvatten av högsta
kvalitet, en effektiv avfallshantering och rening av
avloppsvatten med minsta miljöpåverkan. På så vis
bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Mål 12: Hållbar konsumtion
och produktion
Vår verksamhet har stor påverkan
på miljön, exempelvis genom det
material och de kemikalier vi använder. Vi arbetar
för att minimera kemikalieanvändningen och material
som innehåller farliga ämnen. Löpande förbättrar vi
återanvändning och återvinning både av vårt eget
och stockholmarnas avfall. För att säkerställa att
hela produktionskedjan är hållbar (inklusive leverantörskedjan) arbetar vi med att genomföra hållbara
upphandlingar.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringar
Vi bekämpar klimatförändringarna
genom reducering av utsläpp av
växthusgaser, exempelvis genom
användning av förnyelsebara energikällor i våra
anläggningar och lokaler och förnyelsebart bränsle i
våra fordon. Vi arbetar även med att reducera utsläpp
av metangas från våra reningsverk. En annan viktig
del är kartläggning av framtida risker och behov i vår
verksamhet, bland annat med hänsyn till klimatförändringar, så att vi genom utbyggnad, ny teknik och
andra anpassningar ska kunna säkerställa kvaliteten
på våra tjänster och produkter.
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Våra viktigaste hållbarhetsfrågor
År 2017 genomfördes en väsentlighets
analys för att identifiera bolagets viktigaste
hållbarhetsfrågor. Här presenterar vi de
fem viktigaste. Varför frågorna är viktiga
förklaras under respektive fråga.
Våra fem viktigaste hållbarhetsfrågor:

Hållbarhetsfrågorna redovisas närmare inom kapitelen:

– Kundernas hälsa och säkerhet
– U
 tsläpp till vatten samt hantering av
verksamhetens interna avfall
– Indirekt ekonomisk påverkan
– Material
– Energi

Vi arbetar även aktivt med frågor kring personal
och sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och
antikorruption, vilket också kommer att presenteras i
redovisningen.

Social hållbarhet
sidan 14

Ekologisk hållbarhet
sidan 21

Ekonomisk hållbarhet
sidan 33
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Social hållbarhet
• Personal och sociala förhållanden
• Mänskliga rättigheter
• Kundernas hälsa och säkerhet

Mål: Ta fram arbetsplatser till grupper som
står långt från arbetsmarknaden.
Indikator: Antal tillhandahållna platser för
kommunala visstidsanställningar.
ÅRSMÅL:

7

UTFALL:

7

Mål: Offentlig upphandling utvecklar staden i
hållbar riktning. Indikator: Andel upphandlade
avtal där en plan för systematisk uppföljning
har tagits fram.
ÅRSMÅL

UTFALL

75%

95%

Andel relevanta upphandlingar av
varor och tjänster där krav ställts
på att miljö- och hälsofarliga ämnen
inte ingår.
ÅRSMÅL

UTFALL

100%

100%
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Social hållbarhet

• V
 i tar tillvara våra möjligheter som
upphandlare att säkerställa bra arbetsvillkor, sysselsättningsåtgärder och
antidiskriminering.
• V
 i har arbetssätt som säkerställer att vi
uppfyller fastställda krav från kunder
och samhälle.
• V
 i redovisar öppen information om vår
verksamhet och försöker genom dialog
påverka våra kunder till en hållbar
livsstil.

HÅLLBARHE TSRED OVISNIN G 2018

Sociala förhållanden och
mänskliga rättigheter i vår
verksamhet

Så här definierar vi social hållbarhet
i vår hållbarhetspolicy
• V
 i har en arbetsplats som präglas av
en god, likabehandlande och säker
arbetsmiljö.

|

AVSNITTET KOPPLAS
TILL FN:s GLOBALA
MÅL: 8, 10

Arbetsmiljö
arbetet ska
bedrivas som
en naturlig del
av den dagliga
verksamheten.

Ett av våra bolagsmål är att vi ska vara en attraktiv
arbetsgivare, vilket hör ihop med stadens mål om att
uppnå ett demokratiskt hållbart Stockholm.
För att åstadkomma detta för våra nuvarande och framtida medarbetare arbetar vi aktivt med socialt ansvarstagande. Bra arbetsförhållanden gör att det är lättare att attrahera personal med hög
kompetens och engagemang vilket gynnar såväl ekonomi som
leveransförmåga.
Likabehandlande rekryteringsprocess och
främjad intern rörlighet
Under året har vi antagit nya riktlinjer för rekrytering och implementerat en nyanställningsprocess som ska säkra kvaliteten på våra
rekryteringar. Syftet med processen är att säkerställa att vi efterfrågar
och hittar rätt kompetens för våra kommande uppdrag och att vi alltid
tillämpar en kompetensbaserad och likabehandlande urvalsmodell
för att motverka diskriminering. Vi arbetar också med att synliggöra
interna utvecklings- och karriärmöjligheter för våra medarbetare. Att
främja intern rörlighet gör förhoppningsvis att de anställda vill stanna
längre inom företaget.
Rättvisa och moderna anställningsvillkor
Likabehandlande anställningsvillkor är grunden för trygghet och
bolaget strävar efter att anställningsvillkoren ska upplevas som rättvisa, moderna och effektfulla. Stockholm Vatten och Avfall har under
året antagit ett nytt flextidsavtal som ska ge medarbetare en bättre
möjlighet att påverka sin egen arbetstid och som har tydliga gränser
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för flex- och övertidsarbete, något som förhoppningsvis bidrar till att
förebygga stressrelaterade sjukdomar.
Handlingsplaner ska motverka missförhållanden
I vår personalpolicy regleras personalrelaterade frågor och arbetet
med att trygga sociala förhållanden. Utöver policyn finns handlingsplaner för hantering av diskriminering, trakasserier och sexuella
trakasserier. Handlingsplanerna utgör ett konkret stöd för chefer och
medarbetare i hur man ska agera vid incidenter. Missförhållanden
ska anmälas till närmaste chef, HR-avdelningen, facket eller arbetsmiljöombud. Information om upplevda missförhållanden kan också
komma från medarbetarenkäten som bland annat hanterar frågor om
konflikthantering och upplevd diskriminering. Resultatet från dessa
följs upp av ansvariga chefer.
Stockholm växer och det påverkar vår arbetssituation
Stockholm Vatten och Avfall är i en intensiv utbyggnadsperiod kopplat
till Stockholms expansion. Samtliga delar inom bolaget är påverkade
och kommer att påverkas av omfattande projekt inom vatten, avlopp
och ledningsnät, vilka ofta sker samtidigt. Detta ställer stora krav på
de anställda då projekten ska kunna pågå parallellt med den dagliga
driften. Fysiska arbetsmiljörisker berör särskilt de grupper av anställda
som arbetar direkt med byggnationer och övertagande av nya och
renoverade anläggningar, tunnlar och processer.
För att motverka risker som arbetsolyckor och stressrelaterad
sjukfrånvaro har vi under 2018 arbetat med en ny arbetsmiljöorganisation. Syftet har varit att skapa nya samverkansformer, ta fram
verktyg för arbetsmiljöarbetet och höja kompetensen hos chefer,
skyddsombud och fackliga representanter så att vi ska kunna bedriva
ett systematiskt och förebyggande arbete. Detta kommer att fortlöpa
under 2019.

EXEMPEL PÅ RISKER RELATERADE TILL VÅRA ARBETSFÖRHÅLLANDEN
IDENTIFIERAD RISK

HANTERING/FÖREBYGGANDE ARBETE

STYRNING/POLICYER

Att bolaget inte lyckas
attrahera och behålla rätt
kompetens.

Identifiera möjligheter att tillgodose efterfrågad kompetens internt,
till exempel genom utvecklingstrappor som ska ge möjlighet att
förflytta sig och växa internt. Tvärfunktionellt samarbete och
utbildning.

Personalpolicy.

Samarbete med olika forum, till exempel stadens
arbetsmarknadsinsatser.
Diskriminering och trakasserier.

Tydliga riktlinjer för hur man ska anmäla detta.
Uppföljning av medarbetarenkäter och medarbetarsamtal.

Personalpolicy.

Allvarliga arbetsolyckor.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, däribland utbildning.

Arbetsmiljölagen, AFS:ar,
Personalpolicy.

Stressrelaterade sjukskrivningar
och psykisk ohälsa.

Bedriva ett hälsofrämjande ledarskap för att jobba proaktivt med
medarbetarnas hälsa. Flextidsavtal. Medarbetarsamtal där frågor
om arbetsbelastning tas upp.

Personalpolicy.
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Stockholm Vatten och Avfall
som samhällsaktör

hos oss. Arbetslivserfarenheten ska göra det lättare för dem att ta sig
in på den reguljära arbetsmarknaden. Sju personer har under året
arbetat hos oss i denna form.

För att klara vårt uppdrag behöver vi samarbeta och
ha en ständig dialog med våra kunder och andra
aktörer i vår omvärld.
Forskning bedrivs på våra anläggningar
Stockholm Vatten och Avfall samarbetar med olika institut som forskar
inom de områden där vi är verksamma. Under året har vi till exempel
inlett ett samarbete med ett nytt vattencentrum på KTH. Genom att
göra våra anläggningar tillgängliga för forskare kan vi bidra till att
forskningen blir mer verklighetsanknuten, dessutom knyter vi närmare
kontakter med ex-jobbare och doktorander. Det ger oss också en
chans att lättare dra nytta av resultaten av forskningen i vår egen
verksamhet. Vi samarbetar även med SLU (Statens lantbruksuniversitet)
för att finna lösningar på hur man kan minska läckage av fosfor från
jordbruk till sjöar och hav för att på så sätt minska övergödningen.
Digitalt skolmaterial och samarbete med Baltic Sea Science Center
En del av vår verksamhet är att påverka och sprida information kring
en hållbar livsstil. Som ett led i detta har vi under året inlett ett samarbete med Baltic Sea Science Center som håller på att uppföras på
Skansen. Syftet är att utbilda skolelever i vatten- och hållbarhetsfrågor
med fokus på Östersjön. Vi har under 2018 tagit fram ett digitalt skolmaterial om vatten och avfall som lärare kan ladda ner och använda
med sina elever.
Arbetsmarknadsinsatser i form av tillfälliga arbetsplatser
För att utveckla vårt sociala hållbarhetsarbete har vi under året haft en
resurs som i samarbete med Stockholms stad arbetat med att erbjuda
individer som står långt ifrån arbetsmarknaden en tillfällig arbetsplats

AVSNITTET KOPPLAS
TILL FN:s GLOBALA
MÅL: 4, 11
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Påverkan på samhället vid byggnationer
För att klara vårt uppdrag och möta framtidens utmaningar behöver
vi både underhålla och bygga ut vår verksamhet. Vår ambition är
att påverka stockholmarna så lite som möjligt vid byggnation, men
ibland är det oundvikligt att närboende påverkas. I stora projekt som
exempelvis Stockholm framtida avloppsrening utförs kontinuerligt riskanalyser för de områden vi kan komma att påverka för att i ett tidigt
skede kunna undvika eller reducera eventuella störningsmoment.

EXEMPEL PÅ RISKER INOM PROJEKTET STOCKHOLMS FRAMTIDA AVLOPPSRENING
IDENTIFIERAD RISK

HANTERING/FÖREBYGGANDE ARBETE

STYRNING/POLICYER

Buller från borrnings- och
sprängningsarbeten som stör
de närboende.

Vi tillhandahåller bullerprognoser samt en telefon- och smstjänst där man kan få en varning om när vi spränger. Vid mer
omfattande arbeten kan evakueringsboende tillhandahållas
för boende i närheten av arbetsområdet.

Naturvårdsverkets allmänna
råd (2004:15) om buller
från byggplatser.
Miljöbalken.

Ökad frekvens av lastbilstransporter
påverkar framkomlighet, olycksrisk
och orsakar buller i närheten av
arbetsområdet.

Vi sätter upp skyltar om byggtrafik och ger information till
närboende och närliggande verksamheter om kommande
arbeten. Vi har också en telefonjour dygnet runt för
eventuella klagomål Vi försöker också anpassa tider för
lastbilstransporter.

Naturvårdsverkets allmänna
råd (2004:15) om buller
från byggplatser.
Miljöbalken.

Luktstörningar utanför anläggningarna under byggtid.

Vi ger information till boenden och andra verksamheter i närområdet och leder vid behov luktande gas genom skorsten.

Miljöbalken.

Obehöriga rör sig inom temporära
arbetsområden. Det finns risk att de
skadas eller själva orsakar skada.

Vi sätter upp stängsel, håller grindar stängda samt har
kravställt skalskydd.

Förskrifter från
Arbetsmiljöverket.

17

SO CIAL HÅLLBARHE T

STO CK H O L M VAT TEN O CH AVFALL

Krav på sociala förhållanden
och mänskliga rättigheter i
upphandlingar
För att vår verksamhet ska vara hållbar behöver vi säkerställa att våra
varor och tjänster är producerade under ansvarsfulla förhållanden.
Genom våra upphandlingar har vi chans att påverka utvecklingen
mot en ökad social och etisk hållbarhet. De krav vi ställer i upphandling innebär att våra leverantörer måste ha ett löpande arbete med
mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Våra upphandlingar styrs av
vår upphandlingspolicy och vår hållbarhetspolicy samt riktlinjerna i
Stockholms stads program för upphandling och inköp.
Riskanalys före varje upphandling
Idag anpassar vi krav rörande arbetsrätt och mänskliga rättigheter i
förhållande till vilken upphandling som ska genomföras. En riskanalys
ska genomföras inför varje upphandling för att kunna avgöra vilka
krav rörande sociala och etiska hänsyn som ska finnas i upphandlingen. I de fall där varor och tjänster produceras i länder där risk finns
att mänskliga rättigheter kränks ställer vi krav att leverantörerna ska
ha ett systematiskt arbete för att förhindra eller minimera risken för
överträdelse av lagstiftning och FN:s konventioner avseende miljö och
mänskliga rättigheter2.
Vikten av information om våra leverantörers leveranskedjor
För att kunna förstå riskerna i en upphandling behöver vi ha information om hur våra leverantörers leveranskedjor ser ut. Vi har idag inte
kartlagt våra leverantörers underleverantörer och vet således inte vilka
länder som olika delar av en produkt eller råmaterialen kommer ifrån,
vilket i sin tur indikerar vilka risker som kan finnas. Våra inköp sker
idag till övervägande del från leverantörer i Norden och Europa.

AVSNITTET KOPPLAS
TILL FN:s GLOBALA
MÅL: 8, 10
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För att säkerställa att kraven i upphandlingarna följs måste leverantören göra en egenrapportering där de beskriver hur det systematiska
arbetet bedrivs. Därutöver kan vi vid behov begära ytterligare information och göra en skrivbordsrevision på plats hos leverantören. Om
avvikelser hittas skapas en åtgärdsplan som ska genomföras av leverantören. Om leverantören inte hanterar avvikelserna enligt tidplan,
medvetet lämnar felaktiga uppgifter eller har upprepade avvikelser så
kan avtalet hävas.
Som ett led i att utveckla våra rutiner inom upphandlingsområdet
kommer vi under 2019 att skapa ett ramverk för att kunna säkerställa
sociala krav i leverantörsledet som både inkluderar krav, riskanalys,
uppföljning och avvikelsehantering.
Arbete med Byggvarubedömningen
Stockholm Vatten och Avfall arbetar även med att förbättra sociala
krav och uppföljning i upphandling inom bygg- och anläggningssektorn. Detta gör vi genom att medverka i en arbetsgrupp för framtagning av sociala krav och uppföljning som Byggvarubedömningen
ansvarar för.

EXEMPEL PÅ RISKER
IDENTIFIERAD RISK

HANTERING/FÖREBYGGANDE ARBETE

STYRNING/POLICYER

För lite information om vilka
risker som finns kopplat mot
leverantörers produkter och
tillverkning, vilket kan ge en
felaktig riskbedömning och
felaktiga krav i upphandling.

Samla riskinformation om olika länder och produkter. Dialog med
leverantörer för att gemensamt diskutera risker. Ett nytt ramverk
för att säkerställa sociala krav i leverantörssystemet kommer att
skapas under år 2019.

Upphandlingspolicy.

Risk att leverantörerna inte lever
upp till de sociala kraven i
upphandling.

Stickprov, begäran om ytterligare information, skrivbordsrevision
hos leverantören. Ett nytt ramverk för att säkerställa sociala krav i
leverantörssystemet kommer att skapas under år 2019.

Upphandlingspolicy.
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Kundernas hälsa och säkerhet
Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel.
Rent och friskt dricksvatten av högsta kvalitet är
en förutsättning för god hälsa. Genom att hantera
farligt avfall på ett korrekt sätt kan vi också minska
påverkan på kundernas hälsa.
Här beskriver vi hur vi arbetar med att säkerställa kvaliteten på
dricksvattnet och samla in farligt avfall samt några av riskerna inom
respektive område. Med farligt avfall avser vi här avfall från kunder,
vårt eget avfall behandlas i avsnittet ”Utsläpp till vatten samt verksamhetens interna avfall”. Hur vi sköter rening av avloppsvatten beskrivs i
avsnittet ”Utsläpp till vatten”.
Så säkrar vi kvaliteten på vårt dricksvatten
Vi är Sveriges största producent av dricksvatten. Vattnet tar vi från
Mälaren. Vi styrs av kvalitetskrav i form av gränsvärden för det
dricksvatten som lämnar vattenverket. Om Mälaren skulle bli allvarligt förorenad har vi Bornsjön som reservvattentäkt.
Mängder av provtagningar varje år
För att säkerställa att dricksvattnet har god kvalitet undersöks det regelbundet, vi genomför över 1 000 provtagningar varje år. Vi undersöker bland annat om det finns kemiska ämnen, bakterier eller andra
mikroorganismer i dricksvattnet. Vid reparationer på ledningsnätet
sker extra provtagningar för att kontrollera kvaliteten innan vattnet
släpps på. Vi kontrolleras regelbundet av miljöförvaltningarna samt
vid våra egna interna revisioner, där vi säkerställer att vi följer våra
egenkontrollprogram. Årets interna revision bedömde att egenkontrollen som helhet fungerade mycket väl.
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I slutet av 2017 ändrade Livsmedelsverket sina föreskrifter om
dricksvattnet och som följd av detta uppdaterades vårt provtagningsprogram i början av 2018, såväl geografiskt som undersöknings
frekvensen.
AVSNITTET KOPPLAS
TILL FN:s GLOBALA
MÅL: 6

Stockholms vatten
får högsta betyg
enligt Livsmedels
verkets krav.
Dricksvattnet
kvalitetkontroll
eras dygnet runt,
året om.

Planerad kapacitetsökning för vattenproduktionen
Ett av våra bolagsmål är att vi ska öka kapaciteten och säkerställa
kvaliteten på dricksvattnet. Stockholm Vatten och Avfall ska bidra till
stadens mål ”Ett Stockholm som håller samman”, bland annat genom
att försörja Stockholm med ett dricksvatten av hög kvalitet och tillgänglighet. Detta är en utmaning för framtiden med en växande befolkning
och klimatförändringar. Inom 15 år riskerar vi att nå gränsen för vår
nuvarande produktionskapacitet för dricksvatten. Därför planerar vi
att öka kapaciteten, bland annat genom en ny produktionslinje på ett
av våra vattenverk. Eftersom vattenproduktion är en sårbar samhällsfunktion pågår också ett arbete med att förbättra anläggningarnas
skalskydd och processövervakning.
Vi har också påbörjat ett arbete med att kartlägga Stockholms
framtida vattenförsörjning där vi har gjort en analys av nuvarande
och framtida kapacitet utifrån målet i den regionala vattenförsörjningsplanen. Under våren och sommaren gjordes en kartläggning

EXEMPEL PÅ RISKER
IDENTIFIERAD RISK

HANTERING/FÖREBYGGANDE ARBETE

STYRNING/POLICYER

Förorening av dricksvatten via ledningsnätet till
exempel på grund av bristande rutiner, inläckage, felkoppling mm. Förorening kan leda till att
gränsvärden överstigs (enligt SLVFS 2001:30).

Obligatorisk dricksvattenhygienutbildning,
regler för hygien vid arbete i dricksvattendistributionsanläggningen, provtagningsprogram, HACCP (faroanalys), larmrutiner mm.

Egenkontroll (inklusive HACCP
faroanalys) för att kunna
uppfylla Livsmedelsverkets
föreskrifter. Strategisk plan.
Kontroll av miljöförvaltningar
och internrevisorer.

Avbrott i dricksvattenleveranser, till exempel på
grund av läckage. Detta kan leda till negativ
påverkan på kunder som måste begränsa sin
vattenanvändning.

Underhåll och utbyggnad av ledningsnätet
samt övervakning.

Planerat underhåll mm.
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av dimensioneringen av anläggningarna utifrån normaldygn och
i händelse av kris. Läs mer under avsnittet om indirekt ekonomisk
påverkan.
Farligt avfall lämnas på återvinningscentraler
eller miljöstationer
Farligt avfall är produkter som bland annat är giftiga, explosiva,
brandfarliga eller frätande. Vi arbetar kontinuerligt med att informera om vad som är farligt avfall så att det inte läggs i restavfallet
eller hälls ut i avloppet. Vi erbjuder stockholmarna flera platser för
att lämna farligt avfall, men även mobila lösningar för att göra det
enkelt.
Huvudsakliga inlämningsställen för farligt avfall är återvinningscentraler och miljöstationer. Hur verksamheten på återvinningscentralerna ska fungera och hur materialet ska hanteras styrs bland
annat av tillstånd från Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen, Stockholms brandförsvar, säkerhetsföreskrifter och Stockholm Vatten och
Avfalls säkerhetspolicy.
Vi vill skapa effektiva lösningar
Ett av bolagets mål är att skapa effektiva lösningar för omhändertagande av avfall. Det gäller i högsta grad farligt avfall. Vi kommer
därför att fortsätta med satsningar för att öka insamlingen av farligt
avfall och skilja det från annat avfall. Detta ska bland annat ske
genom att öka tillgängligheten för att slänga avfall, till exempel
genom att utöka antalet Pop-up Återbruk, automatiska miljöstationer
och mobila miljöstationer3. Ett annat exempel är butiksinsamlingar.
Under 2017 inleddes ett samarbete med Kicks i Stockholm där
allmänheten kan lämna in kosmetiskt avfall. Under 2018 inleddes
också samarbete på prov med Clas Ohlson-butiken på Drottning
gatan där stockholmarna kan lämna sitt farliga avfall.
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Lämna alltid
kemikalier, som
olja eller färg,
på miljöstationer.
Spola aldrig ner
det i avloppet
eller i gatu
brunnen.

EXEMPEL PÅ RISKER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALER
IDENTIFIERAD RISK

HANTERING/FÖREBYGGANDE ARBETE

STYRNING/POLICYER

För mycket avfall på en återvinningscentral vilket
kan resultera i att återvinningscentralen måste
stänga då tillstånd har maxgräns för avfall. Sämre
service till medborgarna.

Frekventare tömning av återvinningscentralen.
Söka nya platser för återvinningscentraler.
Dialog med Miljöförvaltningen.

Tillstånd från tillståndsgivande
myndighet. Säkerhetsföreskrifter.

Läckage från insamlingsplatser och mellanlagringsplatser, vilket kan leda till förorenad mark.

Kontroller på återvinningscentraler,
miljöstationer, mm. Egenkontroller.

Miljötillstånd, transporttillstånd,
krav på hur det ska vara byggt,
till exempel hårdgjord yta och
invallningar.

Risk för brand som kan ge upphov till personskador
(både brand och giftig rök).

Specialutbildad personal som hanterar det
farligaste avfallet.

Säkerhetsföreskrifter på återvinningscentralerna.
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Ekologisk hållbarhet
• Utsläpp till vatten och verksamhetens interna avfall
• Energi
• Material

Mål: Vi arbetar aktivt för ett hållbart och
effektivt användande av våra fordon.
Indikator: Andel miljöbränsle i våra
etanol- och biogasfordon.
ÅRSMÅL

85%

Mål: Vi har åstadkommit tydliga förbättringar
i våra viktigaste hållbarhetsfrågor.
Indikator: Årlig energiproduktion baserad på
solenergi.

UTFALL

87%

ÅRSMÅL:

38 MWh

UTFALL:

37,22 MWh

Rening av avloppsvatten
2016 – 139 Mm3
2017 – 154 Mm3
2018 renade vi

145
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Ekologisk hållbarhet

• V
 i hushåller med energi och andra resurser och strävar efter att ha ett livscykelperspektiv.
• V
 i tar vårt ansvar som en stor aktör för
att skydda miljön i Östersjön, sjöar och
vattendrag.
• V
 i utvecklar en allt mer kretsloppsinriktad avfallshantering.
• V
 i föregår med gott exempel när vi
hanterar vårt eget avfall och vatten på
ett hållbart sätt.
• V
 i arbetar tillsammans med våra leverantörer och andra aktörer för att
använda produkter och material som är
lämpliga ur miljösynpunkt.

HÅLLBARHE TSRED OVISNIN G 2018

Utsläpp till vatten
Vi tar emot avloppsvatten från drygt en miljon
invånare och verksamheter i Stockholm, Huddinge
samt grannkommuner.

Så här definierar vi ekologisk hållbarhet i
vår hållbarhetspolicy
• V
 i arbetar för att minimera föroreningar
till vatten, mark och luft från vår verksamhet.

|

AVSNITTET KOPPLAS
TILL FN:s GLOBALA
MÅL: 6, 11

Tvätta bilen i
en biltvätt eller
tvätthall. Om
bilen tvättas på
gatan rinner
miljöfarlig smuts
och tvättmedel
ner i brunnarna
och ut i sjön.

Reningen sker i de två avloppsreningsverken Henriksdal och Bromma
och det renade avloppsvattnet släpps ut Saltsjön. Vi släpper också ut
en del avloppsvatten till Himmerfjärdsverket på Södertörn.
Vi vill minimera utsläpp och påverkan på vattendrag
Det är mycket viktigt att det renade avloppsvattnet uppfyller ställda
krav eftersom föroreningar och smittämnen som finns i vattnet annars
kan göra människor och djur sjuka och orsaka övergödning och
syrebrist i våra vattendrag. För att minimera utsläpp och påverkan på
vattendrag arbetar vi på flera fronter. Dels förebyggande för att minska föroreningar in till avloppsreningsverken, dels med själva reningsprocessen i verken. Dessutom arbetar vi med att förbättra kvaliteten
på vattnet i de vattendrag som tar emot avloppsvattnet. Arbetet är en
del av vårt bolagsmål att vi ska öka kapaciteten för avledning och
rening av avloppsvatten.

1

2

3

FÖREBYGGANDE

RENINGSPROCESSEN

ÅTGÄRDANDE ARBETE

Uppströmsarbete
Dagvattenstrategi
Hantering av tillskottsvatten

Rening av avloppsvatten
Bräddåtgärder

Åtgärdsplanering
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2

F ÖREBYGGANDE ARBETE FÖR ATT MINSKA
OÖNSKADE ÄMNEN IN TILL RENINGSVERKEN

Uppströmsarbete ska stoppa miljögifter vid källan
Att rena avloppsvatten från miljögifter är energikrävande och
avloppsreningsverken kan idag inte heller rena bort alla farliga
ämnen. Därför arbetar bolagets miljöingenjörer med det som kallas
uppströmsarbete, det vill säga med att stoppa oönskade ämnen redan
vid källan och på så vis hindra dem att komma till avloppsreningsverken. De senaste åren har fokus legat på länshållningsvatten4 från de
stora tunnelarbetena som Förbifart Stockholm och utbyggnaden av
tunnelbanan. Vi ser också att utsläpp av organiska miljögifter5 ökar
och att nya ämnen blir aktuella, exempelvis mikroplaster, läkemedel
och PFAS6. Vi utför provtagningar i ledningsnätet för att spåra utsläpp
och källor till föroreningar samt tar fram riktlinjer och information för
verksamheter och allmänhet vad som får tillföras avloppet.
Dagvattenstrategi ska minska föroreningsbelastningen
från dagvatten
Dagvatten7 sköljer med sig föroreningar från bland annat trafik och
byggarbetsplatser till vattendrag och reningsverk. Det försämrar
vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag och har en negativ påverkan
på kvaliteten på avloppsslammet. Stockholm Vatten och Avfall har
i samverkan med andra aktörer inom Stockholms stad tagit fram en
dagvattenstrategi8 som har som mål att skapa en hållbar dagvattenhantering. Dagvattenstrategin sätter fokus på att minska föroreningsbelastningen från dagvatten och lyfter fram principer för att vattnet ska
ses som en resurs och i större utsträckning nyttjas till grönområden i
staden. Den framhåller också att nya ledningsnät för dagvatten behöver dimensioneras så att de klarar förväntade klimatförändringar.
Under året har även en rapport tagits fram för att identifiera källor
för tillskottsvatten9. Tillskottsvatten medför olika problem såväl på
avloppsreningsverk som på ledningsnät då höga flöden av ett utspätt
vatten ger sämre rening och ökad risk för bräddning både vid avloppsreningsverken och på avloppsledningsnätet. Höga flöden ökar
även energiförbrukningen.
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R
 ENING AV AVLOPPSVATTEN OCH
BRÄDDÅTGÄRDER

Stora utmaningar väntar omhändertagandet av avloppsvatten. Vi har
en ökande befolkning och klimatförändringar med förmodade ökade
skyfall att ta höjd för. För att möta utmaningarna pågår projektet
Stockholms framtida avloppsrening (SFA) där Henriksdals reningsverk
byggs om med ny reningsteknik och högre kapacitet och en ny tunnel
byggs från Bromma till Henriksdal.

Vårt uppströms
arbete spårar
källor för olika
utsläpp till
avloppet för att
minska miljö
påverkan.

Hård belastning på Henriksdals avloppsreningsverk
Tillståndsgivande myndighet för våra anläggningar är Mark- och
miljödomstolen. Tillståndet anger vilka halter av kväve, fosfor, ammonium och biokemisk syreförbrukning som avloppsvattnet får innehålla.
Gränsvärdena för fosfor överskreds under två kvartal på grund av att
reningsprocessen vid Henriksdal är högt belastad. Den höga belastningen beror till stor del på att delar av anläggningen är avstängd för
ombyggnation och därför har mycket små marginaler vid störningar.
Överskridandet anmäldes till vår tillsynsmyndighet Miljöförvaltningen.
Dock har vi klarat utsläppsvillkoren för totalmängd fosfor för året.
Vi klarade vårt målvärde för bräddningar under 2018
Vid kraftig nederbörd riskerar avloppssystemet att bli överbelastat och
inte kunna hantera den mängd vatten som strömmar in. Då kan det
hända att orenat avloppsvatten och dagvatten släpps ut i vattendrag.
Det kallas bräddning. Bräddningar kan även orsakas av haveri, stopp
i ledningsnätet eller planerade avstängningar av pumpstationer.
Under året har vi arbetat med att ta fram handlingsplaner för hur vi
ska hantera och åtgärda bräddningar, samt ett kontrollprogram för att
följa upp hur arbetet bedrivs. Ett fokusområde är att minska bräddning
från pumpstationer. Projektet Stockholms framtida avloppsrening arbetar för att bräddpunkter ska byggas bort. Under 2018 har vi klarat
vårt målvärde för bräddningar.
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Åtgärdsprogram
för

Åtgärdande arbete för att förbättra
vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag

För att möta lagkrav om förväntad kvalitet i stadens grundvatten,
sjöar, vattendrag och kustvatten (så kallade vattenförekomster), och
nå Stockholm stads mål om hållbar mark- och vattenanvändning,
behöver vi samverka med andra aktörer i Stockholm. Det gör vi bland
annat genom att tillsammans ta fram lokala åtgärdsprogram för 23
vattenförekomster i Stockholm. Stockholm Vatten och Avfall påverkas
av alla lokala åtgärdsprogram. Arbetet omfattar bland annat att
bygga dagvattenanläggningar och att åtgärda felkopplingar som kan
finnas i ledningsnätet. Under 2018 var målet att färdigställa tre åtgärdsprogram. Ett program, det som rör Långsjön i södra Stockholm,
har blivit färdigt under året.
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vattenförekomster
ska tas fram.

EXEMPEL PÅ RISKER AVSEENDE UTSLÄPP OCH FÖRORENINGAR I VATTEN
IDENTIFIERAD RISK

HANTERING/FÖREBYGGANDE ARBETE

STYRNING/POLICYER

Oönskade ämnen kommer in till reningsverken,
vilket försvårar rening av avloppsvatten.

Uppströmsarbete, dagvattenhantering,
hantering av tillskottsvatten samt
åtgärdsplanering.

Allmänna bestämmelser VA, tillstånd
enligt Mark- och miljödomstolen, miljöbalken, ägardirektiv, dagvattenstrategi,
handlingsplan för vattenstatus.

Utsläpp av orenat vatten (bräddningar) vilket
påverkar vattenkvaliteten där det släpps ut.

Bräddåtgärder, åtgärdsplanering
och Stockholms framtida avloppsrening.

Allmänna bestämmelser VA, tillstånd
enligt Mark- och miljödomstolen,
handlingsplan för vattenstatus.

Att vi inte klarar våra reningskrav vilket kan
leda till ökade utsläpp.

Förbättrad reningsteknik och
SFA-projektet.

Villkor från Mark- och miljödomstolen,
miljöbalken.
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Renare vatten
med ny teknik
I projektet Stockholms framtida
avloppsrening utvecklas Henriksdals avloppsreningsverk till ett
av världens mest moderna med
fördubblad kapacitet.
Eftersedimenteringsbassängerna
ska byggas om till membranbassänger. Där ska avloppsvattnet
renas från slam genom filtrering
genom membran med mycket små
porer. Det gör att mindre partiklar,
mikroplaster och föroreningar kan
fångas upp. Vattnet som släpps
ut blir renare och vi klarar de
tuffaste utsläppskraven i världen
med marginal. Exempelvis kommer
våra utsläpp av kväve till Östersjön
att minska med 40 procent.
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Verksamhetens interna avfall

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare
i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi
1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas
om hand. Tillsammans med invånare, företag och
andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli
världens mest hållbara stad.

Stockholm Vatten och Avfall
08-522 120 00, kund@svoa.se
www.svoa.se
En del av Stockholms stad

Avfallsplan för Stockholm 2017–2020

Antagen den 3 april 2017

Layout och produktion: Blomquist I Foto: Johnér, iStock I Tryck: Edita Bobergs I Artikelnummer: 14404 Stockholm Vatten och Avfall 2017-05

Stockholms stads avfallsplan och även Stockholms stads miljöprogram10 ställer krav på att stadens verksamheter ska förebygga
uppkomsten av avfall och att det avfall som ändå uppkommer ska tas
omhand resurseffektivt, vilket följer EU:s avfallshierarki, den så kallade
avfallstrappan. I våra processer genererar vi stora mängder avfall och
vi arbetar aktivt för att klättra på avfallstrappan. Vi beskriver här hur
vi tar tillvara vårt eget avfall, externt avfall behandlas under avsnittet
”Material”.
Det avfall vi själva ger upphov till kan delas upp i processrelaterat
och icke-processrelaterat avfall. Det processrelaterade utgör över
99 procent av den totala mängden. Till det processrelaterade räknas
rötslam, vattenverksslam, schaktmassor, gallerrens och avskild sand.
I tabellen till höger visas våra främsta avfallstyper och vilka lagar,
policyer och riktlinjer som styr.

MILJÖBALKEN

REVAQ 11

ÄGARDIREKTIV







Rötslam
Vattenverksmull
Avfallsplan för Stockholm
2017–2020



Schaktmassor



Gallerrens



Sand



Icke-processrelaterat avfall








Tillsammans för världens
mest hållbara stad

Avfallsplanen
2017–2020

Tabellen nedan visar att materialåtervinning ökat, samtidigt som brännbart
minskat, helt i linje med avfallstrappan.
Internt avfall Stockholm Vatten och Avfall:

MATERIALÅTERNINNING JÄMFÖRT MED BRÄNNBART 2016 – 2018
45%

FÖREBYGGANDE
ÅTERANVÄNDNING
MATERIALÅTERVINNING
ENERGIÅTERVINNING
DEPONERING

Avfallstrappan

AVFALLSPLAN

40%

41%

35%

20%

42%
35%

30%
25%

39%

31%
27%

15%
10%
5%
0%

2016

2017

2018

Metallåtervinning
Förpacknngar, skrot etc

2016

2017

2018

Energiutvinning
Brännbart
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PROCESSRELATERAT AVFALL
Rötslam innehåller fosfor och kväve
Rötslam är en restprodukt från reningsverken och är en viktig källa
för resurserna fosfor, kväve, mikronäringsämnen och mull. Vi tar
tillvara dessa genom att sprida vårt slam på åkermark. Allt slam som
producerats under 2018 är certifierat och godkänt för användning
på åkermark. Endast slam från Bromma reningsverk används dock
på åkermark, det slam som produceras i Henriksdals reningsverk går
istället till återställning av mark vid Aitik-gruvan utanför Gällivare. Det
pågår projekt för att se hur Stockholm Vatten och Avfall kan använda
slammet på annat sätt för att få ut mer av fosforn.
Slammet innehåller även oönskade föroreningar som tungmetaller
och vissa organiska föreningar. Det pågår ett aktivt arbete med att
minska dessa föroreningar. Stockholms stad har som mål att se minskade halter av 15 prioriterade ämnen, bland annat bly, kadmium och
silver. Under 2018 klarades målet för samtliga 15 ämnen.

Gallerrens går till energiutvinning
Gallerrens, det vill säga skräp som spolas ner i toaletten, samlas in
och går till energiutvinning. Våra informationskampanjer syftar till att
upplysa stockholmarna om vad som inte ska spolas ned i toaletten för
att på så sätt minska gallerrenset. Sand som kommit in till reningsverket går till anläggning för behandling och återbrukas eller deponeras
beroende på föroreningsgrad.

Vattenverksmull används för täckning av deponier
I processen för produktion av vatten vid vattenverken bildas vattenverksmull som restprodukt. Den används idag för täckning av deponier men vi arbetar långsiktigt med att förädla mullen och stimulera
utvecklingen av nya avsättningar, till exempel tegelsten, jordtillverkning, spridning på jordbruksmark och tillverkning av biokol.
Schaktmassor från våra grävarbeten återbrukas
Genom att noga kontrollera och klassa material enligt gällande regelverk kan vi vid våra egna grävarbeten i samband med lagningar och
nyläggning av rör återanvända mycket av materialet. Av det material
som grävs upp kan 85 procent återbrukas. Vi har bra kontroll på
schaktmassor från arbeten i egen regi, men en stor del av arbetena
utförs på entreprenad och där saknas idag information om hur kontroll
och klassning sker.

Gallerrens, det
vill säga skräp
som spolas ner i
toaletten, samlas
in och går till
energiutvinning.
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ICKE-PROCESSRELATERAT AVFALL
Vårt interna avfall, som inte är processrelaterat, uppkommer i den övriga dagliga verksamheten. Det kan vara förpackningar, emballage
och rester från olika typer av underhållsarbeten, exempelvis trä och
rör- och kabelrester. Under året har vi arbetat med att förbättra kunskapen kring vårt avfall och möjligheterna till en enklare källsortering.
Varje anläggning har från och med 2018 en lokal avfallsanvarig vars
uppgift är att identifiera förbättringar och genomföra dem i linje med
områdets avfallsplan. Under 2019 kommer bolaget fortsätta att arbeta mot målet att minska brännbart avfall för att i högre grad återvinna
och återbruka.

EXEMPEL PÅ RISKER MED SLAM
IDENTIFIERAD RISK

HANTERING/FÖREBYGGANDE ARBETE

STYRNING/POLICYER

Att farliga ämnen i slam kommer ut
på jordbruksmark.

Kontinuerligt arbete för att minska
föroreningar i slam innan spridning på
åkermark. Allt slam är Revaq-certifierat.

Revaq och stadens mål för att minska
farliga ämnen i slam.
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Energi
Att effektivisera och minska energianvändningen
samt att öka användningen av biogas är några av
målen i Stockholms stad.
Minskad användning av energi kan ge lägre utsläpp av bland annat
koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar. Här beskriver vi hur
vi arbetar med bolagets egen energianvändning och energiproduktion.
Vi vill minska vår energianvändning
Stockholm Vatten och Avfalls verksamhet är energikrävande. Den
största delen av vår energiförbrukning utgörs av el som används
bland annat för att driva pumpar i verk och ledningsnät. Vi arbetar för
att hålla nere vår elanvändning och köper tillsammans med Stockholms stad in ursprungsmärkt el från förnyelsebara källor. Ett projekt
för att minska energianvändningen och användningen av fossila
bränslen i våra byggnader är att konvertera kvarvarande oljepannor
i vårt fastighetsbestånd till alternativa värmekällor såsom luft-, vattenoch värmepumpar.
Stadens mål är att vi ska minska energianvändningen med 10
procent till år 2020. I ett snabbt växande Stockholm behöver stadens
avloppsvattenrening förnyas för att klara reningskraven. Den nya
reningstekniken kommer istället att innebära en högre energianvändning men då i utbyte mot mindre miljöbelastning i Saltsjön.
Vi producerar mer energi än vad vi förbrukar
I vår avloppsreningsprocess produceras biogas som uppgraderas till
fordonsgas samt spillvärme som omvandlas till fjärrvärme via värmepumpar i Hammarby och Solna. Vi producerar nästan sju gånger mer
energi än vad vi förbrukar. Med hjälp av avloppsvatten från Henriksdals reningsverk kunde exempelvis Stockholm Exergi producera 830
gigawattimmar värme under 2017. Det räcker till att värma 80 000
lägenheter under ett år12.
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ENERGIFÖRBRUKNING 2018 PER
VERKSAMHETSOMRÅDE, kWh
30% Vattenproduktion
AVSNITTET KOPPLAS
TILL FN:s GLOBALA
MÅL: 13

9% Ledningsnät dricksvatten
4% Ledningsnät avloppsvatten
1% Avfall återvinningscentral
3% Fastigheter
1% Fordon och maskiner

Vi producerar
nästan

53 %
Avloppsrening

gånger mer
energi än vad
vi förbrukar.

ENERGIFÖRBRUKNING OCH ENERGIPRODUKTION, kWh

7

Innan avloppsvattnet
släpps ut i Saltsjön
går det till Hammarby respektive
Solna värmeverk
där värme återvinns
och används som
fjärrvärme.

Energiförbrukning verksamheten
Energiproduktion från avloppsreningsverken

177 214 072 kWh
1 190 155 363 kWh
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År 2040 är målet att Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad.
Stockholms stads samtliga verksamheter ska därför till år 2030 fasa
ut användningen av fossila bränslen. Vi bidrar till detta genom att den
biogas som produceras i våra avloppsreningsverk i första hand säljs
till extern part för att uppgraderas till förnyelsebart fordonsbränsle.
Målet är att öka vår produktion, bland annat genom att öka insamling
av matavfall som kan användas för biogasproduktion. Trots att antalet
hushåll och verksamheter som har anslutit sig till matavfallsinsamling
har ökat under året hamnar vi strax under målvärdet för 2018. Vi
kommer fortsätta satsningarna inom detta område under 2019. Vi har
inte heller nått målvärdet för biogasproduktion då vi bland annat fått
in en mindre mängd material för rötning jämfört med 2017.
Förslag på åtgärder efter energikartläggning
I början av 2018 slutfördes den energikartläggning som Stockholm
Vatten och Avfall har låtit utföra enligt de nya lagkraven. Åtgärdsförslag från rapporterna har sammanställts och distribuerats till
respektive verk med uppmaningen att budgetera för minst en av de
föreslagna åtgärderna vardera. Ett av förslagen är att göra ytterligare
investeringar i solceller, något som ska utredas under 2019.
En riskanalys av bolagets energifrågor ska göras någon gång under 2019 – 2020. En väsentlig risk som har identifierats under 2018
är en potentiell elbrist i Stockholm mellan år 2023 och 2027.

EXEMPEL PÅ RISKER AVSEENDE ENERGI
IDENTIFIERAD RISK

HANTERING/FÖREBYGGANDE ARBETE

STYRNING/POLICYER

Elbrist i Stockholm till följd av att Stockholm
Exergi planerar att stänga det gamla kraft
värmeverket i Värtahamnen senast 2023.

Kontrollera befintlig driftplan/strategi för
prioritering mellan verk, pumpstationer,
driftoptimera verksamheterna etc.

Hållbarhetspolicy.
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Sortera mera
Nästan 40 procent av allt i soppåsen är matavfall. Om det sorteras
ut kan det bli biogas och biogödsel. Under året provade vi ett nytt
grepp för att få fler stockholmare
att matavfallssortera – dörrknackning. Vi besökte utvalda villaområden. Där kunde kunderna få ett
kärl, påsar, påshållare och information direkt i handen – och börja
matavfallssortera samma kväll!
Under kampanjen tackade 38 procent ja till att börja sortera, vilket
innebar 138 nya villakunder.
Visste du att 3 000 personers
matavfall driver en buss och fem
sopbilar ett år.

STO CK H O L M VAT TEN O CH AVFALL
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Material
Vid rening av avloppsvatten, produktion av dricksvatten och vid byggnationer används stora mängder
kemikalier, byggmaterial och fyllnadsmassor.
Via våra entreprenörer samlar vi också in stora mängder material i form
av avfall från privatpersoner och företag. Vi betraktar allt detta material
som en resurs, material som kan återvinnas eller återanvändas. Eftersom material har stor klimatpåverkan vid framställning och användning
fram tills dess att det slängs bort eller återvinns är det av stor vikt att vi
har en effektiv resursanvändning. Hantering av vårt eget avfall redovisar vi i avsnittet ”Utsläpp till vatten och verksamhetens interna avfall”.
Vi ställer krav vid upphandlingar
Ett sätt för Stockholm Vatten och Avfall att styra materialanvändningen
i en mer hållbar riktning är att ställa miljökrav och sociala krav i våra
upphandlingar. För att minska risken att inte ställa tillräckliga krav,
och för att förbättra kontrollen på det material vi köper in, har vi börjat
ställa krav på att de produkter som används i våra byggentreprenader ska registreras och bedömas i Byggvarubedömningen (BVB)
eller liknande system. BVB säkerställer att vi minimerar miljöpåverkan
utifrån farliga kemikalier och miljöpåverkan under produktens hela
livscykel. Användningen av BVB innebär även att vi kommer att få
en bra spårbarhet på innehållet i det material som används i våra
anläggningar. BVB gör också att vi kan säkerställa att vi följer lagkrav
gällande miljö och hälsa.
Stockholms stad har satt som mål att 80 procent av alla bygg- och
anläggningsentreprenader i stadens regi ska uppfylla stadens krav
avseende användning av BVB eller andra jämförliga system. Antalet
projekt som registrerats i BVB:s databas ökar stadigt i och med att
samtliga projekt som nystartas registreras, men eftersom inget av
dessa projekt ännu har avslutats blir utfallet för 2018 noll procent.
Varor i förnybart eller återvunnet material är ännu inte så vanligt
bland de material vi använder och därför ställer vi i dagsläget inga
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krav på det i upphandlingar. De metaller vi använder är oftast återvunna och vi återanvänder också schaktmassor som uppkommer vid
schaktarbeten.
AVSNITTET KOPPLAS
TILL FN:s GLOBALA
MÅL: 12

Vi har över

500

mil vatten- och
avloppsledningar
i marken.

Krav på lång hållbarhet
En viktig faktor vid val av material är lång hållbarhet. Vi har över 500
mil vatten- och avloppsledningar i marken. Det är både miljöbelastande och kostsamt att gräva upp en ledningssträcka och byta ut den och
därför är det viktigt att det material vi använder har en lång livslängd
och en säker funktion. Idag finns rörsystem för VA-ledningar som har en
livslängd på 150 år eller mer.
Risker
Vi kan idag se en risk att marknaden inte kan förse oss med material
utifrån kravet om 150 års livslängd. I vår driftorganisation för ledningsnät har det under årens lopp samlats en mängd kunskap om olika typer
av material och för att kunna ta tillvara den kunskapen har vi tillsammans med de större VA-organisationerna i Sverige organiserat oss i en
förening, 4S. 4S syfte är att delge tillverkarna de behov som VA-organisationerna ställer på framtidens hållbara produkter.

PÅVERKAN VID ANVÄNDNING AV LEDNINGSNÄTSMATERIAL
FÖREBYGGANDE

UNDER ANVÄNDNING

EFTER ANVÄNDNING

Vi ställer höga krav på livslängd (150 år) och
utförarkvalitet vid upphandling av entreprenaden.
Vi organiserar oss med andra VA-organisationer
för att kunna delge tillverkarna våra framtida
behov på hållbara produkter.

Vårt ledningssystem har ingen negativ
miljöpåverkan under dess livslängd
vad vi vet idag. Vid planerad eller akut
reparation kommer en miljöpåverkan i
form av schakt och återställning.

Metall återvinns alltid som skrot.
Betong blir återfyllnadsmassor. Plast
återvinns enligt ett återvinningssystem
som den branschen tagit fram.

EXEMPEL PÅ RISKER AVSEENDE MATERIAL
IDENTIFIERAD RISK

HANTERING/FÖREBYGGANDE ARBETE

STYRNING/POLICYER

Risk att marknaden inte kan leverera lednings
nätsmaterial med så lång hållbarhet som vi önskar.
Detta gör att vi behöver underhålla och förnya
ledningsnätet oftare vilket leder till högre
kostnader och påverkan på miljön.

Vi försöker ställa så höga krav som
möjligt på leverantörerna i frågan och
arbetar för att få längre hållbarhet i
framtiden.

Stockholm Vatten och Avfalls allmänna
material- och arbetsbeskrivning för
lednings- och markarbeten (SVAMA),
hållbarhetspolicy.
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Alla kemikalier godkänns av vårt kemikalieråd
Hantering av kemikalier kan medföra risker för människor och miljö.
Vi använder kemikalier främst i reningen av avloppsvatten och
produktion av dricksvatten, men vi köper även in exempelvis färg och
byggprodukter.
Alla kemikalier som köps in ska godkännas av vårt Kemikalieråd
vars uppdrag är att minska användningen av hälsovådliga och miljöfarliga kemikalier när bättre alternativ finns.
Stockholms stad har upprättat en kemikalieplan med visionen om
ett giftfritt Stockholm år 2030. Målet är att minska antalet produkter
som innehåller utfasningsämnen med 20 procent till år 2019, jämfört
med 2017. Under 2018 var målet en minskning med 10 procent
jämfört med 2017. Det har vi klarat med god marginal.

Hushållsavfall från våra kunder
Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för att Stockholms invånare kan
göra sig av med hushållsavfall på ett så effektivt och miljöriktigt sätt
som möjligt. Avfallsplanen för Stockholm 2017 – 2020 anger vilka
mål som Stockholms stad har för avfallet och hur man ska arbeta för
att uppnå dem. Avfallsplanen bygger delvis på EU:s avfallshierarki
och fokus ligger på att förebygga uppkomsten av avfall och att främja
återanvändning. Det avfall som ändå uppstår ska tas tillvara på bästa
sätt. Ökad matavfallsinsamling är ett av avfallsplanens centrala mål
eftersom utsorterade matrester kan omvandlas till biogas och biogödsel. För att öka mängden insamlat matavfall har bland annat en
”knacka dörr-kampanj” genomförts hos villahushåll tillsammans med
våra entreprenörer. Kampanjen gav så bra resultat att nya insatser
planeras under 2019.

STO CK H O L M VAT TEN O CH AVFALL

13

ton material
bytte ägare
genom Pop-up
Återbruk.
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För att underlätta återanvändning behöver vi göra det lätt för stockholmarna att lämna ifrån sig material och produkter de inte längre
behöver. En åtgärd är vårt cirkulerande Pop-up Återbruk som besöker
olika platser runt om i Stockholm under perioden april–oktober. Där
kan man lämna in saker man själv inte behöver eller hämta något man
har behov av. Pop-up Återbruk besökte 22 platser under 2018, att
jämföra med nio år 2017. Hela 13 ton material bytte ägare.
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E konomisk hållbarhet
• Indirekt ekonomisk påverkan
• Antikorruption

För att säkra regionens dricksvattenförsörjning fram till år 2050 behöver vi
bygga ut vår produktionskapacitet med

40%

Mål: Fortsatt arbete med att minska
administrativa och indirekta produktionskostnader. Indikator: Andel administrations- och indirekta kostnader.

Mål: Delta i planeringen för ett växande
Stockholm i nya stadsdelar med behov av
teknisk infrastruktur
Indikator: Investeringsnivå för befintligt
ledningsnät (mnkr)
ÅRSMÅL:
UTFALL:

ÅRSMÅL:

UTFALL:

400
422

13%

12%
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Ekonomisk hållbarhet

Indirekt ekonomisk påverkan

Så här definierar vi ekonomisk
hållbarhet i vår hållbarhetspolicy

De investeringar vi gör i infrastruktur som ledningsnät,
vattenverk, avloppsreningsverk och anläggningar för
avfallshantering är en förutsättning för att Stockholm
ska kunna fungera och växa.

• V
 i utvecklar, förbättrar och underhåller
verksamheten till nytta för kunden,
miljön och samhällsutvecklingen på
kort och lång sikt.

AVSNITTET KOPPLAS
TILL FN:s GLOBALA
MÅL: 11

Som kommunalt
bolag ska vi
gynna konkur
rensen på
marknaden
och ha en
blandning av
stora och små
leverantörer.
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Det är viktigt att vi är med redan på planeringsstadiet när det byggs
nya bostäder och kontor eller vid ombyggnationer för att kunna
skapa bra lösningar. Vi redovisar här vår egen indirekta ekonomiska
påverkan och inte den totala påverkan som vi har tillsammans med
våra samarbetspartners. Vi kommer inte heller att redovisa någon
värdering av vår påverkan i siffror då vi i dagsläget inte har några
verktyg för det.
Vi är en stor upphandlare av varor och tjänster
Då vi är en stor upphandlare bidrar vi till att skapa arbetstillfällen och
affärsmöjligheter för företag. Vi upphandlar både varor och tjänster
varav tjänster utgör den dominerande delen, främst entreprenader
och tekniska konsulter. Entreprenader innefattar bland annat bygg-,
maskin- och schaktentreprenader där våra största avtal gäller schaktoch rörläggning. Som kommunalt bolag ska vi gynna konkurrensen
på marknaden och ha en blandning av stora och små leverantörer.
När det gäller entreprenader upphandlar vi främst större bolag som
kan hantera de volymer vi har medan det på konsultsidan är större
variation då vi utgår från specialkompetens. Vi har runt 2 500 leverantörer i vårt leverantörsregister, de flesta svenska.
Hållbar infrastruktur
Enligt våra ägardirektiv ska vi delta i planeringen för ett växande
Stockholm utifrån behovet av teknisk infrastruktur. Tillsammans med
andra bolag och förvaltningar i staden planerar och projekterar vi
nybyggnationer och större ombyggnationer. I stadens mål för en
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hållbar mark- och vattenanvändning ingår också att vi ska planera
och bygga på ett sådant sätt att miljöpåverkan minimeras. Påverkan
kan ske vid själva byggnationen, till exempel genom transporter med
tunga fordon i bostadsområden, men också genom miljöpåverkan
från det material vi använder. Vi försöker att alltid informera och ha en
dialog med de som berörs av våra projekt och att välja bra material
som håller länge så att man inte behöver förnya ledningsnätet så ofta.
Se mer under avsnitten ”Stockholm Vatten och Avfall som samhällsaktör”och ”Material”.
Exploateringsprojekt är alltid prioriterade
Den största utmaningen är att hinna med att identifiera och utföra
alla åtgärder som behövs för att klara kapaciteten vid en växande
befolkning och framtida klimatförändringar. Vi har inte obegränsade
resurser utan måste prioritera. Det finns två huvudsakliga inriktningar
på våra investeringar:
• Exploateringsprojekt, som är nybyggnation och större ombyggnationer och sker i samarbete med Exploateringskontoret, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret. Det är våra samarbetspartners som
styr över dessa projekt.
• Egna projekt, till exempel underhåll och nyinvestering i vårt
ledningsnät och större projekt som Stockholms framtida avloppsrening. Utifrån vår strategiska plan, våra bolagsmål och vår budget
bestäms vilka projekt som ska prioriteras.
Vi måste alltid prioritera exploateringsprojekt, vilket i sin tur påverkar prioriteringar när det gäller underhåll och förnyelse av vårt
ledningsnät och andra egna projekt. En annan faktor som spelar roll
är konjunkturen, vid en högkonjunktur med byggboom blir det fler
exploateringsprojekt än under en lågkonjunktur.
En annan utmaning är att den dagliga samhällsservicen med
dricksvattenleverans, avloppsrening och avfallshantering ska fungera
utan större störningar. Om den inte fungerar kan det leda till stora
problem och kostnader för invånare och miljö. Vi arbetar ständigt för
att uppfylla de lagkrav som finns på området och att kontrollera och
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Den största
utmaningen är
att hinna med
att identifiera
och utföra alla
åtgärder som
behövs för
att klara
kapaciteten vid
en växande
befolkning och
framtida klimat
förändringar.
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övervaka våra processer för att klara vår verksamhet. Vid större problem och kriser aktiveras bolagets mobiliseringsplan och en krisledningsgrupp tillsätts med uppgift att hantera och lösa situationen.
STORA PROJEKT
Några av våra största byggprojekt just nu är Stockholms framtida
avloppsrening (SFA), sorteringsanläggningen för rest- och matavfall i Högdalen, norra Djurgårdsstaden, Hagastaden och Slussen.
Projekten kommer att bidra till nya bostäder (Hagastaden och Djurgårdsstaden), ökad kapacitet för hantering av avloppsvatten (SFA),
förhöjning av kvaliteten på dricksvatten (Slussen) och en förbättring i
tillvaratagande av matavfall med ökad biogasproduktion som följd
(anläggningen i Högdalen). Alla dessa är viktiga områden för en väl
fungerande och växande stad.
Stockholms framtida vattenförsörjning
Fram till år 2050 väntas antalet anslutna till Stockholm Vatten och
Avfalls dricksvattennät öka från dagens 1,5 miljoner till cirka 2,15
miljoner. Den kapacitet vi har idag räcker inte för denna befolknings
ökning och vi måste därför bygga ut vår produktionskapacitet med
drygt 40 procent för att bibehålla en robust och säker vattenproduktion. Detta kommer att bli ett av våra större framtida projekt.
Planeringen för utbyggnaden är redan påbörjad. Åtgärder behöver
ske såväl i vattenverk som i huvudvattenledningsnät och reservoarer.
Några förslag på åtgärder är följande:
• Vattenverk – ökning av långsamfilterkapacitet och en ny produktionslinje
• Huvudvattenledningar – kapacitetsförstärkningar och nya
reservvattenledningar
• Vattenreservoarer – renoveringar samt att ersätta en gammal
reservoar med en ny
Även samarbete med andra vattenbolag kommer att krävas för att
klara kapaciteten vid exempelvis produktionsbortfall.
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Inom 15 år når
vi gränsen för vår
nuvarande pro
duktionskapacitet
för dricksvatten
och har därför
börjat planera för
en omfattande
utbyggnad.

EXEMPEL PÅ EXEMPEL PÅ RISKER
IDENTIFIERAD RISK

HANTERING/FÖREBYGGANDE ARBETE

STYRNING/POLICYER

Att vi inte hinner med underhåll och förnyelse
av ledningsnät i planerad takt för att vi måste
prioritera exploateringsprojekt. Detta gör att
ledningsnätet riskerar att bli mer slitet innan det
byts och att risken för läckage ökar.

Hårdare prioriteringar, uppskjutna projekt
och uppskjuten förnyelse av ledningsnätet.

Exploateringskontoret och Trafikkontoret styr över exploateringsprojekt.
Budget och begränsningar i resurser
styr över vad vi har möjlighet att göra.
Strategisk plan.

Avbrott och störningar i vattenleveranser och
savfallshanteringen. Detta leder till att våra
kunder drabbas och att förtroendet för vårt
bolag minskar.

Kontroller, bevakning av ledningsnät,
uppföljningar, provtagningar, mobiliseringsplan vid större störningar mm.

Hållbarhetspolicy, lagkrav mm.

Befolkningsökning samt klimatförändringar
med till exempel fler värmeböljor kan leda till
bristande kapacitet att leverera dricksvatten.
Detta kan innebära att kunderna måste hushålla
med vatten och att vi kan behöva stänga av
vattnet under vissa tider.

Öka kapaciteten genom utbyggnation
av ledningsnät och vattenverk mm samt
samarbete med andra vattenbolag.

Strategisk plan, Stockholms framtida
vattenförsörjning
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Antikorruption

Planer för nytt ramverk med uppförandekod
Vi har identifierat ett behov av att utöka vårt antikorruptionsarbete. Under 2019
kommer vi att skapa ett ramverk i syfte att minimera risken för korruption. Arbetet
inleddes med en workshop med vår ledningsgrupp i slutet av 2018 som organiserades av Institutet mot mutor. Ramverket kommer att bestå av en uppförandekod,
riskanalyser för att identifiera korruptionsrisker i verksamheten och utbildning till
samtliga anställda. Vi kommer även att tillsätta en visselblåsarfunktion där både
anställda och externa parter kan rapportera om misstanke om korruption finns.

Korruption förstör grundförutsättningarna för en stabil
och hållbar värld och enligt Brottsförebyggande rådet
är kommunal verksamhet särskilt ansatt.
Som ett kommunalägt bolag i Stockholms stad har vi ett särskilt ansvar
att agera på ett sätt som gör att invånarna har förtroende för oss när vi
utför vårt uppdrag.
Riktlinje för representation och gåvor
Idag utförs antikorruptionsarbete i olika delar av vår organisation. Vi
har ingen policy gällande antikorruption. Som stöd har vi istället en
riktlinje rörande representation och gåvor som beskriver hur vi ska
agera vid representation, gåvor, konferenser, mässor och studieresor.
Riktlinje finns tillgänglig för alla medarbetare och följs upp av cheferna. Kännedom och efterlevnad av riktlinjen granskades vid årets
internkontrollgranskning. Granskningen visade att verksamhetens
kunskap kring vad vi får och inte får ta emot är god. Ett utbildningsbehov kring representation uppmärksammades, vilket har lett till ökad
information om representation för nyanställda. För att hantera korruptionsrisken vid beställning och betalning av fakturor arbetar vi utifrån
tvåhandsprincipen där beställaren godkänner och chefen attesterar
inköpet eller betalningen.
För att reducera risken för korruption i våra leverantörsled ställer
vi krav i upphandlingar med hög risk. Kraven är baserade på FN:s
deklaration mot korruption. Antikorruptionskrav är en del i våra krav
rörande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Arbetsgången för att
avgöra vilka avtal där anti-korruptionskrav ska ställas och hur de följs
upp beskrivs i avsnittet ”Krav på sociala förhållanden och mänskliga
rättigheter i upphandlingar”.

AVSNITTET KOPPLAS
TILL FN:s GLOBALA
MÅL: 16
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Vi kommer
att tillsätta en
visselblåsarfunk
tion där både
anställda och
externa parter
kan rapportera
om misstanke om
korruption finns.

EXEMPEL PÅ RISKER AVSEENDE KORRUPTION
IDENTIFIERAD RISK

HANTERING/FÖREBYGGANDE ARBETE

STYRNING/POLICYER

Att anställda tar emot mutor. Kan det leda till
minskat förtroende för företaget, böter eller
fängelse för ansvarig person.

Information till chefer.

Riktlinjer för representation och gåvor.
Ett nytt ramverk kommer att skapas
under 2019.

Att anställda anlitar vänner och bekanta för
uppdrag som inte behöver upphandlas. Kan
leda till ekonomisk skada för företaget då man
kanske inte får den bästa leverantören och att
förtroendet för företaget minskar.

Alla inköpsordrar och fakturor ska
godkännas av två personer.

Internrevision med stickkontroller.
Ett nytt ramverk kommer att skapas
under 2019.

37

EXE M PEL PÅ HÅLLBARHE TSARBE TE

Biokol förbättrar
jorden
Stockholm Vatten och Avfall driver
världens första och hittills enda urbana kolsänka; vår biokolsanläggning
som producerar jordförbättrande
biokol och klimatpositiv fjärrvärme
från stockholmarnas trädgårdsavfall.
En av de största miljövinsterna är att
biokolet sänker nivåerna av koldioxid i atmosfären genom att låsa
ned grundämnet kol i jorden under
lång tid. Biokolet från anläggningen
i Högdalen kompenserar för 700
bilars koldioxidutsläpp per år och
värmen från anläggningen räcker till
att värma upp 80 lägenheter per år.
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Styrmodell för Stockholm
Vatten och Avfall
LAGKRAV OCH TILLSTÅND
Vår verksamhet är starkt styrd av lagkrav. Användningen av vatten- och avloppstjänster styrs av lagen om allmänna vattentjänster samt av regler som beslutas av kommunfullmäktige. Avfallshanteringen styrs av avfallstaxan och renhållningsordningen. Våra
intäkter kommer huvudsakligen från vatten- och avfallstaxor och våra kostnader ska
utgöras av nödvändiga kostnader för att bedriva verksamheten. Hur vi får ta ut våra
taxor styrs också av Lagen om allmänna Vattentjänster och Avfallsförordningen. Vi
måste också följa tillstånd och domar inom områdena vattenproduktion, avloppsrening och avfall.
Vattenproduktion
Bolagets miljöpåverkan omfattar vattenmiljön i Stockholmsområdet, Mälaren och
skärgården.
Vi är beroende av olika tillstånd som reglerar den verksamhet vi bedriver, bland
annat för uttag av råvatten och reglering av Mälaren och Bornsjön.
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ÄGARDIREKTIV
Stockholms stads krav och förväntningar på Stockholm Vatten och Avfall regleras i
ägardirektivet. Enligt detta är bolagets mål följande:
”Stockholm Vatten och Avfall AB ska med fortsatt tydlig miljöprofil säkerställa
leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och verksamheter i Stockholm och
ombesörja avloppshantering av god kvalitet med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Bolaget ska arbeta för att kunna öka återvinningen av näringsämnen från avloppshanteringen utan att miljöbelastningen ökar.
Bolaget ska medverka till en effektiv och hållbar avfallshantering och återvinning i
staden för att uppnå målet om resurseffektiva kretslopp.
Avgifterna för allmänna vattentjänster ska sättas på en nivå som motsvarar och
säkerställer en långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten, det vill säga för säker
dricksvatten- och avloppshantering och ökat underhåll av VA-nätet.”

Modell för styrning och uppföljning

Direktiv
verksamhetsidé
vision

Strategisk
plan

Avdelningsmål

Enhetsmål

Avloppsrening
Stockholm Vatten AB har tillstånd som bland annat anger tillåtna mängder och halter
av utsläpp av avloppsvatten till Östersjön.
Avfall
Stockholm Avfall AB har ett antal återvinningscentraler och återbruk som är tillståndsoch anmälningspliktiga enligt miljöbalken, samt miljöstationer (för farligt avfall),
”Samlaren” (för ljuskällor, batterier och småelektronik) och andra insamlingspunkter
som är anmälningspliktiga.
Mer information om detta finns i vår årsredovisning.

Budget

Genomföra

Ledningens
genomgång

Processanalys

Revision

Uppföljning
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Strategisk plan och bolagsmål
Våra ägardirektiv, visioner och policyer ingår tillsammans med våra viktigaste
hållbarhetsfrågor och utmaningar i vår strategiska plan. Den sträcker sig över fem år
och visar bolagets strategier och prioriterade målområden, vilket utgör grunden för
att planera arbetet och göra rätt saker. De prioriterade målområdena utgörs av våra
sex bolagsmål som mer konkret anger vad vi ska uppnå. Bolagsmålen är satta till år
2040 men kommer att ses över årligen och ändras vid behov. Alla bolagsmål kan
kopplas till de olika delarna av stadens vision och till vårt hållbarhetsarbete. Målen
bryts i linjearbetet ner till avdelningsmål, enhetsmål och aktiviteter som följs upp varje
tertial och rapporteras till styrelse och ägare.
Vid målarbetet på avdelnings- och enhetsnivå är våra årliga processanalyser med
riskanalyser en viktig input. Mer om våra bolagsmål finns under avsnittet ”Styrning”
och under respektive hållbarhetsfråga.
Policyer och riktlinjer
Vi har en rad policyer och riktlinjer som styr vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete, till exempel hållbarhetspolicyn, personalpolicyn och riktlinjer för representation
och gåvor. Vi är också certifierade enligt ISO-standarderna 9001 och 14001. Mer
om våra policyer finns att läsa i avsnitten om hållbarhetsfrågor.
Uppföljning och utvärdering
Det är Stockholm Vatten och Avfalls ledning och styrelse som är ansvariga för hur
bolaget styrs och att externa och interna krav implementeras och följs. I ledningsgruppen ingår avdelningscheferna och VD. Styrelsen består av ledamöter och suppleanter
valda av kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge. Styrelsens ansvar styrs av
Aktiebolagslagen.
Vår verksamhet är målstyrd, uppföljning av mål och driftdata sker tertialvis och
rapporteras till ledningen. Miljöarbetet följs även upp i en rad rapporter, till exempel
vår miljörapport, som också rapporteras till våra ägare. Årligen genomförs processanalyser där ledningen utvärderar hur väl vi uppfyller lagkrav, kundnöjdhet, kvalitet
på köpta varor och tjänster, hur vi hanterar avvikelser och fattar beslut om eventuella
förändringar som behöver göras till nästkommande år. Styrelsen behandlar miljöoch övriga hållbarhetsfrågor på strategisk nivå och enligt delegationsordningen, till
exempel godkännande av policyer.
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Granskning
Vi är certifierade inom kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001) och har årliga
externa och interna revisioner inom ramen för dessa standarder. Våra internrevisorer
granskar årligen att vi uppfyller det vi åtagit oss när det gäller policys, mål, standarder, interna rutiner och lagstiftning. Under 2018 resulterade revisionen inte i några
större avvikelser.
Bolagets räkenskaper granskas av vårt revisionsföretag Ernst & Young. De granskar bland annat att årsredovisningen och hållbarhetsrapporten har upprättats enligt
årsredovisningslagens krav.

Om hållbarhetsredovisningen
Hållbarhetsredovisningen är ett av Stockholm Vatten och Avfalls verktyg för att kommunicera med intressenter kring det hållbarhetsarbete som bedrivs. Redovisningen
omfattar hela koncernens verksamhet. Inga förändringar i hållbarhetsaspekter och
avgränsningar har skett i förhållande till 2017 års redovisning.
Upprättande av hållbarhetsredovisningen
Under 2017 hölls workshops kring våra viktigaste hållbarhetsfrågor för att skapa
erfarenhetsutbyte och informationsinsamling till hållbarhetsredovisningen. Under
2018 har nyckelpersoner i verksamheten sammanfattat dessa frågor utifrån perspektiven styrning och arbetssätt, identifierade risker och väsentliga händelser under året.
Redovisningen har sammanställts av medarbetare från hållbarhets-, ekonomi- och
kommunikationsenheten.
I arbetet med denna redovisning har vi valt att följa standarden GRI Standards Core.
För 2017 års rapport lät vi Ernst & Young göra en gap-analys över vad vi behöver
komplettera hållbarhetsredovisningen med för att uppfylla kraven i standarden. Dessa
synpunkter har vi tagit med oss till arbetet med upprättandet av 2018 års rapport.
2018 års rapport har inte blivit granskad av extern part utifrån kraven i GRI
Standards Core.
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ST YR MO D ELL

De risker som presenteras är ett urval
I avsnitten som rör social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet har vi
under respektive område specificerat några av de risker som finns i
vår verksamhet och hur vi hanterar dem. Vi vill förtydliga att detta är
ett urval och inte en heltäckande lista. De är inte heller resultatet av en
formell riskanalys i bolaget.
Våra intressenter
Inom ramen för GRI genomfördes år 2017 en intressent- och väsentlighetsanalys för att identifiera bolagets viktigaste hållbarhetsfrågor
och intressenter. Dessa fastställdes av ledningsgruppen. Resultatet
av analysen presenteras under avsnittet ”Våra viktigaste hållbarhets
frågor”. De viktigaste intressenterna presenteras nedan.
De intressenter som tagits i beaktande vid utförande av väsentlighetsanalysen är de intressenter som i störst utsträckning berörs av
och påverkar bolagets verksamhet: leverantörer, kunder, ägare och
medarbetare.
Att ha regelbunden kontakt med våra intressenter är viktigt för vårt
dagliga och strategiska arbete. Exempel på de dialoger vi för visas
i tabellen till höger. I denna framgår även vilken påverkan vi har på
dem och vilken påverkan de har på oss.

STO CK H O L M VAT TEN O CH AVFALL

|

HÅLLBARHE TSRED OVISNIN G 2018

INTRESSENT

DEFINITION

PÅVERKAN

TYP AV KOMMUNIKATION

Kunder

Alla invånare i Stockholm,
både privatpersoner och
verksamheter med behov
inom VA och avfall, samt
grannkommuner.

Våra kunder påverkas av hur väl vi sköter våra åtaganden och vårt åtagande
underlättas genom att kunder minimerar
utsläpp i vatten och sorterar sitt avfall
korrekt.

Dialog med kundtjänst och tjänstemän
om olika typer av kundärenden,
exempelvis fakturering eller klagomål
om någon tjänst inte fungerar som
den ska.
Kundkontakt på våra återvinningscentraler. Samråd.
Kundinformation via olika kanaler som
webbplats och sociala kanaler. Informationskampanjer. Knacka dörr-kampanj
för att värva matavfallskunder, kund
undersökningar.

Leverantörer

Företag vi köper varor
och tjänster av.

Vi upphandlar varor och tjänster för miljarder varje år, vårt val av leverantörer
och de krav vi ställer i upphandlingar
får en stor ekonomisk, miljömässig och
social påverkan på samhället.

Upphandlingar, beställningar, inköp
och avtalsuppföljning. Även kommunikation i det dagliga arbetet med till
exempel konsulter och entreprenörer.

Ägare

Stockholms stad och
Huddinge kommun.

Våra ägare ger oss direktiv och
handlingsramar för vad vi ska göra och
åstadkomma. Vi är ett av de största
bolagen i Stockholms Stadshuskoncernen och påverkar dem genom hur vi
genomför vårt uppdrag.

Ägardirektiv, styrelsemöten, beslutsärenden i kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen, löpande dialoger i
verksamheten.

Medarbetare

Anställda på Stockholm
Vatten och Avfall.

Det är medarbetarna som med sin
kompetens och engagemang driver och
utvecklar bolagets hållbarhetsarbete.
Vi ger medarbetarna förutsättningar
att bedriva arbetet genom exempelvis
de arbetsvillkor, den arbetsmiljö och
den kompetensutveckling som bolaget
tillhandahåller.

Möten, dialoger med chefer och kollegor, internkommunikation via bolagets
kanaler exempelvis intranätet, medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar.
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EXE M PEL PÅ HÅLLBARHE TSARBE TE

Kranmärkt
Kranmärkning är en hållbarhetsmärkning genom vilket verksamheter och evenemang tar ställning
för en bättre miljö och använder
kranvatten.
Midnattsloppet 2018 var det första
evenemanget som Stockholm
Vatten och Avfall kranmärkte. Det
innebär att det var vårt lokalproducerade kranvatten som löparna
släckte törsten med.
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Redovisning och indikatorer
PERSONAL
PERSONAL OCH SOCIALA FÖRHÅLLANDEN, ANTIKORRUPTION SAMT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
PERSONAL OCH SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

UTFALL 2018

MÅL 2018

UTFALL 2017

UTFALL 2016

25

20

13

19

7

7

5

–

86

87

85

–

Antal tillhandahållna platser för sommarjobb
Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb
Index Bra arbetsgivare (nytt för 2017)
Aktivt Medskapandeindex (från medarbetarenkäten)

80

78

76

Ingen enkät 2016

Sjukfrånvaro dag 1–14

1,6%

1,5%

1,8%

1,8%

Sjukfrånvaro dag 15 –

3,6%

3,5%

2,2%

1,7%

Antal rapporterade arbetsskador 13

38

–

3314

21

ANTIKORRUPTION

UTFALL 2018

UTFALL 2017

UTFALL 2016

1

0

0

UTFALL 2018

UTFALL 2017

UTFALL 2016

100%

100%

100%

Antal anmärkningar vid internkontrollgranskning avseende förtroendekänsliga poster

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal
Andel upphandlingar där dokumenterad riskanalys finns

66%

25%

–

15

STATISTIK ÖVER ANSTÄLLDA (GRI 102-8)
MÄN
2018

KVINNOR
2018

MÄN
2017

KVINNOR
2017

MÄN
2016

KVINNOR
2016

Antal tillsvidareanställda

374

187

347

173

337

154

varav heltidsanställda

372

186

346

171

334

152

varav deltidsanställda

2

1

1

2

3

2

Antal visstidsanställda

11

10

19

10

20

22

ANSTÄLLDA PER 31 DECEMBER16

13

 rbetsskador omfattar rapporterade
A
olycksfall, färdolycksfall samt arbets
sjukdom.

14

I slutet av 2016 bytte vi incidentrapporteringssystem och informationsinsatser
genomfördes, vilket kan ha ökat antalet
rapporterade arbetsskador.

15

 i implementerade en mall för riskanalys
V
under hösten 2017.

16

T imanställda ingår ej. I tillsvidareanställda
ingår också provanställda.
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EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING, KONCERNEN
ENHET

UTFALL 2018

UTFALL 2017

UTFALL 2016

Nettoomsättning

Mkr

2 264

2 051

1 995

Rörelseresultat

Mkr

246

605

213

Resultat efter finansiella poster

Mkr

152

49817

98

Balansomslutning

Mkr

14 670

12 765

11 890

Anläggningstillgångar

Mkr

13 802

12 184

11 281

Soliditet

%

5,5%

5,5%

2,0%

Medelantal anställda

St

570

540

507

INDIREKT EKONOMISK PÅVERKAN
UTVECKLINGEN AV BETYDANDE INFRASTRUKTURINVESTERINGAR (GRI 203-1)
INVESTERINGAR (MKR)

Totalt utfall av investeringar

DE FEM STÖRSTA PROJEKTEN UTIFRÅN BUDGET/PROGNOS (MKR)

2018

2017

2016

2 111

1 523

1 361

PROGNOS TOTALT

ACK UTFALL 2018

UTFALL 2018

UTFALL 2017

UTFALL 2016

9 172

1 573

517

332

322

Högdalens sorteringsanläggning

898

34

13

9

12

Slussen

400

280

54

51

11

Hagastaden

402

264

19

39

38

Norra Djurgårdsstaden, (norra delarna)

350

262

51

29

45

SFA

17

 eror på realisationsresultat vid
B
försäljning av fastighet. Siffran rensat
från realisationsvinst är 30 mkr.
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MATERIAL
TOTAL VIKT ELLER VOLYM AV HUVUDSAKLIGA PRODUKTIONSMATERIAL (GRI 301-1)

Vi redovisar här insamlat material (avfall) från våra kunder.
INSAMLAT MATERIAL FRÅN KUNDER – MATERIALSLAG (TON/ÅR)

Hushållsavfall, energiutvinning
Hushållsavfall, deponering
Matavfall, biologisk behandling

2017

2016

2015

223 260

228 457

229 348

0

0

0

20 044

18 612

16 019

2 465

2 024

1 880

Grovavfall, materialåtervinning

21 468

22 707

32 988

Grovavfall, energiutvinning

65 909

66 762

73 554

Grovavfall, deponering

13 256

12 902

15 842

Trädgårdsavfall, biologisk behandling

6 963

5 320

5 205

Trädgårdsavfall, energiutvinning

6 782

8 925

7 567

Farligt avfall

3 387

3 164

3 256

Elavfall inklusive batterier

5 998

6 468

7 620

Återbruk

Slam och latrin
Fettavskiljarslam
Frityr- och matfett

ÅTERVINNING, ÅTERBRUK, FARLIGT AVFALL

Andel materialåtervinning för avfall som tas emot
Andel återbruk för material som tas emot i insamlingssystem

1 008

1 729

2 031

21 346

37 917

44 020

885

1 086

841

UTFALL 2018

MÅL 2018

UTFALL 2017

UTFALL 2016

30%

37%

35%

37%

3,6%

3,1%

2,7%

2,4%

183 st

170 st

165 st

146 st

2018

2017

2016

Aluminiumsulfat

6 813

6 152

6 052

Kalk

1 970

1 849

1 971

9 454

9 000

9 451

Antal avlämningsplatser för farligt avfall

FÖRBRUKNING AV PROCESSKEMIKALIER (TON)

VATTENPRODUKTION

AVLOPPSRENING
Järnsulfat (Heptahydrat)

Vid publiceringen av denna
rapport har vi ännu inte fått
2018 års utfall.
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ENERGI
ORGANISATIONENS ENERGIFÖRBRUKNING (GRI 302-1)
BRÄNSLEFÖRBRUKNING ICKE FÖRNYBARA KÄLLOR (KWH)

2018

2017

2016

18

436 089

560 603

386 000

Bensin

196 534

226 450

119 848

Diesel

514 827

532 899

491 088

Stadsgas

110 519

64 368

26 335

Olja

Metanol
Totalt
BRÄNSLEFÖRBRUKNING FÖRNYBARA KÄLLOR (KWH)

1 557 501

1 557 501

1 551 000

2 815 469

2 941 821

2 574 270

2018

2017

2016

Biogas 19

1 258 854

1 233 138

1 046 159

Rötgas 20

3 661 69821

1 375 12122

1 990 979

476 843

509 939

–

5 397 395

2 664 425

3 037 138

HVO  

23

Totalt

ENERGIFÖRBRUKNING (KWH)

Total elförbrukning 24
Total värmeförbrukning
Total förbrukning av kyla

SÅLD EL (KWH)

Total såld el 25

TOTAL ENERGIFÖRBRUKNING (KWH)

Energiförbrukning, rening dricksvatten (Vattenverk, ledningsnät vatten
samt hälften av fordonsförbrukning)
Energiförbrukning, rening avloppsvatten (Reningsverk, ledningsnät avlopp,
rötgasproduktion samt hälften av fordonsförbrukning)
Avfall och fastigheter
Total energiförbrukning 27

2018

2017

2016

133 311 236

133 787 501

124 994 900

38 552 920

41 324 922

38 189 000

22 120

12 540

180 000

2018

2017

2016

2 885 068

2 575 53526

6 298 700

2018

2017

2016

70 105 670

69 976 544

68 758 717

100 014 997

100 943 020

69 532 978

7 093 405

7 216 110

6 572 059

177 214 072

178 135 674

172 420 467

18

 erksamhet (Loudden) samt
V
personalbostäder.

19

T ill fordon samt värme i en fastighet
(GlashusEtt). För 2016 avses enbart biogas
till fordon.

20

 ötgas omvandlad till värme och el via
R
pannor och gasmotorer, angivet värde
är efter förbränning beräknad med en
verkningsgrad om 85%.

21

 et är främst fackling som ökat jämfört med
D
2017. Orsaker är bland annat renovering
av gasklockan samt större stopp för servicearbeten på uppgraderingsanläggningarna.

22

 ar korrigerats år 2018, var felaktigt
H
rapporterad under 2017 (901 348 kWh).

23

 VO används som bränsle till arbetsmaskiH
ner. Detta var ett nytt bränsle år 2017.

24

T otal elförbrukning är summan av köpt el och
egenproducerad solel.

25

 idarefakturerad el till Scandinavian
V
Biogas som hyr och bedriver verksamhet
i våra lokaler.

26

 enriksdals el till uppgradering har gått
H
ner from februari 2017, då Scandinavian
Biogas skaffat eget elabonnemang.

27

 vser bolagets energi till verksamheten
A
samt energi som köpts in och förser vissa
personalbostäder.
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OMVANDLING ENERGI
OMRÄKNINGSFAKTORERER HAR ANVÄNTS ENLIGT NEDANSTÅENDE TABELL:
MJ/L, MJ/KG GAS ALT KWH/NM 3

ENHET

Etanol, liter

30,5712

8,492

kWh/dm3

Bensin, liter

32,184

8,94

kWh/dm3

Diesel, liter

35,018532

9,72737

kWh/dm3

9,56

kWh/dm3

Ecopar, liter
Biogas, kg gas

12,9

kWh/kg gas

Olja (Eldningsolja EO1)

46,44

9,95

kWh/dm3

HVO (BTL)

9,44

kWh/dm3

4330

kWh/m3

5,8

kWh/m3

11

kWh/m3

4,65

kWh/m3

Fjärrvärme

1

kWh/kWh

Fjärrkyla

1

kWh/kWh

El

1

kWh/kWh

2017

2016

Metanol
Stadsgas
Naturgas

Netto 10,99 Brutto 12,15

Rötgas

ENERGIINTENSITET (GRI 302-3)
ENERGIINTENSITET, KWH

2018

Energiförbrukning per renad m dricksvatten.
(Vattenverk, ledningsnät vatten samt hälften av fordonsförbrukning 29)

0,46

0,48

0,47

Energiförbrukning 30 per renad m3 avloppsvatten. (Reningsverk, ledningsnät avlopp,
rötgasproduktion samt hälften av fordonsförbrukning 31)

0,71

0,66

0,7

28

3

PRODUCERAT DRICKSVATTEN OCH RENAT AVLOPPSVATTEN (MM 3)

2018

2017

2016

Total mängd producerat dricksvatten

152

147

146

Total mängd renat avloppsvatten

141

154

139

28

Avser energiförbrukning inom bolaget.

29

 rov uppskattning att hälften att
G
fordonsförbrukning är dedikerad
vattenrening och andra hälften
avloppsrening.

30

Avser energiförbrukning inom bolaget.

31

 rov uppskattning att hälften att
G
fordonsförbrukning är dedikerad
vattenrening och andra hälften
avloppsrening.
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UTSLÄPP TILL VATTEN SAMT HANTERING AV VERKSAMHETENS AVFALL
UTSLÄPP TILL VATTEN PER KVALITET OCH RECIPIENT (GRI 306-1)
UTSLÄPP TILL SALTSJÖN (MM 3)

2018

2017

2016

Total volym inkommande avloppsvatten till våra reningsverk

145

154

139

ÅRSMEDELVÄRDE
2018

ÅRSMEDELVÄRDE
2017

ÅRSMEDELVÄRDE
2016

VATTENKVALITET PÅ UTGÅENDE VATTEN FRÅN RENINGSVERKEN
TILL SALTSJÖN (MG/L)

Biokemisk syreförbrukning (BOD7)
Totalfosfor (Tot-P)
Totalkväve (Tot-N)
Ammoniumkväve (NH4-N)

GÄLLANDE
KRAV

5

3

3

8

0,30

0,17

0,19

0,3

9,6

9,4

9,3

10

2,332

2,333

1,4

3

32

Medelvärde juli-oktober 2018.

33

Medelvärde juli-oktober 2017.
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TOTAL VIKT AV VERKSAMHETENS INTERNA AVFALL UPPDELAT PÅ ICKE-FARLIGT
OCH FARLIGT AVFALL OCH BORTSKAFFNINGSMETODER (GRI 306-2)
INTERNT VERKSAMHETSAVFALL VID SAMTLIGA MILJÖSTATIONER INOM BOLAGET

2018

2017 34

2016

12 020

4 108

299

Materialåtervinning, kg

118 126

57 464

65 047

Energiutvinning, kg

Kompostering/rötning, kg

101 149

76 847

96 001

Energiutvinning efter utsortering, kg

41 782

26 740

60 360

Farligt avfall till behandling/återvinning, kg

13 376

20 382

22 404

Totalt avfall bolag, ton

287

35

185

244

1 079

37

759

–

INTERNT PROCESSAVFALL

2018

2017

2016

Gallerrens från reningsverk, ton

947

1 075

779

Sand från reningsverk, ton

483

618

715

20 491

18 163

3 090

366

2 102

0

22 293

21 958

4 584

Rötslam från reningsverk, ton

81 168

84 517

81 162

Varav rötslam till markanvändning

61 659

66 835

61 223

Varav rötslam till åkermark

18 843

15 580

19 939

9 168

17 005

23 934

12 224

12 056

13 159

102 194

111 476

118 255

Antal transporter 36, st

Schakt- och jordmassor återvunna till tipp/återbruk, ton
Slam deponi/behandling, ton
Totalt för behandling/deponi

Schakt- och jordmassor återvunna
Vattenverksslam till markanvändning
Totalt återbruk

KUNDERNAS HÄLSA OCH SÄKERHET
ANTAL FALL MED ANMÄRKNINGAR PÅ DRICKSVATTEN (416-2)

2018

2017

2016

Vattenprov otjänliga 38

0

0

0

Vattenprov tjänliga med anmärkning 39

5

4

2

Antal fall som resulterat i böter eller vite

0

0

0

34


Statistik
jan–nov 2017 på grund av
leverantörsbyte.

35


Ökning
jämfört med 2017 beror på
att det under året pågått renovering
av lokaler på både vatten- och avloppsreningsverken, vilken medfört utrensning
av material.

36


Fraktas
med lastbil till återvinnings
centraler. Avser jan– nov 2017.

37

Ökning jämfört med år 2017 beror på
att hämtning av gallerrens och sand
(maj–dec) har tillkommit.

38

 ekräftade analyssvar vid schemalagda
B
provtagningar.

39


Bekräftade
analyssvar vid
schemalagda provtagningar.
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GRI-appendix
STANDARDUPPLYSNING
STANDARDUPPLYSNING, GRI

BESKRIVNING

SIDA

KOMMENTAR/AVSNITT

Organisationsprofil
102-1

Företagets namn

6

102-2

Viktigaste varumärken, produkter, tjänster

102-3

Lokalisering av företagets huvudkontor

6

Ulvsunda, Stockholm

102-4

Länder företaget har verksamhet i

–

Sverige

102-5

Ägarstruktur och företagsform

6

Verksamhet och affärsmodell

102-6

Marknader där företaget är verksamt, typ av kunder

6, 7

Verksamhet och affärsmodell

102-7

Organisationens storlek (antal anställda, nettointäkt, tillgångar, tjänster mm)

102-8

Antal anställda uppdelat på anställningsform och kön

43

Statistik över anställda

102-9

Företagets leverantörskedja

34

Indirekt ekonomisk påverkan

102-10

Väsentliga förändringar i företagets storlek, struktur, ägande,
leverantörskedja, lokalisering

–

Inga väsentliga förändringar har skett

102-11

Tillämpning av försiktighetsprincipen

–

Vi följer försiktighetsprincipen enligt
Miljöbalken (2 Kap 3 §)

102-12

Externa regelverk, standarder och principer som företaget omfattas av
eller stödjer

102-13

Huvudsakliga medlemskap i organisationer, exempelvis
branschsammanslutningar och påverkansorganisationer

6, 7

6, 7,
43, 44

39, 40

Stockholm Vatten och Avfall
Verksamhet och affärsmodell

Statistik över anställda (GRI 102-8), Ekonomisk
sammanställning, koncern, verksamhet och
affärsmodell

Styrmodell för Stockholm Vatten och Avfall

–

Svenskt Vatten, Avfall Sverige, 4S och
Byggvarubedömningen

4

VD har ordet

Strategi
102-14

Uttalande från VD
Etik och integritet

102-16

Värderingar, principer, standarder och uppförandekoder

11, 12,
39, 40

Styrning, FN:s globala klimatmål, Styrmodell
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SIDA

KOMMENTAR/AVSNITT

11, 39, 40

Styrning, Styrmodell för Stockholm Vatten och Avfall

Styrning
102-18

Företagets styrning inklusive kommittéer samt styrelseansvar för ekonomisk,
miljömässig och social påverkan
Intressentengagemang

102-40

Företagets intressenter

41

102-41

Kollektivavtal

102-42

Grund för identifiering och urval av intressenter

41

Om hållbarhetsredovisningen

102-43

Kommunikation med våra intressenter

41

Om hållbarhetsredovisningen

102-44

Ärenden av vikt som kommit fram i kommunikationen med intressenterna och
hur företaget har hanterat dessa

41

Om hållbarhetsredovisningen

–

Om hållbarhetsredovisningen
Alla anställda omfattas av KFS VA-avtalet. Utöver
detta finns också ett antal lokala avtal tecknade

Rapporteringsprinciper
102-45

Bolag som ingår i den finansiella redovisningen

102-46

Processen för att definiera redovisningens innehåll

102-47

6

Stockholm Vatten och Avfall AB (556969-3111)
Stockholm Vatten AB (556210-6855)
Stockholm Avfall AB (556969-3087)

13, 40, 41

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor,
Om hållbarhets-redovisningen

Identifierade väsentliga aspekter

13

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor

102-48

Effekt av och orsak till omräkningar av data som lämnats i tidigare redovisningar

46

Korrigering har skett av bränsleförbrukning, rötgas,
se not under Organisationens energiförbrukning

102-49

Väsentliga skillnader från tidigare års rapporter gällande väsentliga aspekter
och avgränsningar

–

Inga väsentliga förändringar har skett

102-50

Rapporteringsperiod

–

Verksamhetsåret 20180101–1231

102-51

Datum för förra redovisningens publicering

–

Maj 2018

102-52

Rapporteringscykel

–

Årlig

102-53

Kontakt vid frågor

–

Hållbarhetschef Gofi Aldstam, 08-522 120 00

102-54

Val av rapporteringsnivå GRI

102-55

GRI-index

102-56

Extern granskning

40

GRI Standards Core

50–53
40

Styrmodell för Stockholm Vatten och Avfall
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UPPLYSNINGAR, VIKTIGASTE HÅLLBARHETSFRÅGORNA
ASPEKT GRI

BESKRIVNING

SIDA

KOMMENTAR

GRI 203

Indirekt ekonomisk påverkan

103-1

Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar

103-2

Beskrivning av styrning

11, 39, 40

103-3

Utvärdering av styrning

40

Styrmodell för Stockholm Vatten och Avfall

203-1

Utvecklingen av betydande infrastrukturinvesteringar

44

Redovisning och indikatorer

203-2

Exempel på betydande indirekt ekonomisk påverkan som identifierats,
både positiv och negativ

GRI 301

Material

103-1

Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar

103-2

Beskrivning av styrning

11, 39, 40

103-3

Utvärdering av styrning

40

Styrmodell för Stockholm Vatten och Avfall

301-1

Total vikt eller volym av huvudsakliga produktionsmaterial

45

Redovisning och indikatorer

GRI 302

Energi

103-1

Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar

28

Energi

103-2

Beskrivning av styrning

11, 39, 40

103-3

Utvärdering av styrning

40

Styrmodell för Stockholm Vatten och Avfall

302-1

Organisationens energiförbrukning

46

Redovisning och indikatorer

302-3

Energiintensitet

47

Redovisning och indikatorer

GRI 306

Utsläpp till vatten samt hantering av verksamhetens avfall

103-1

Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar

22

Utsläpp till vatten

103-2

Beskrivning av styrning

11, 39, 40

103-3

Utvärdering av styrning

40

Styrmodell för Stockholm Vatten och Avfall

306-1

Utsläpp till vatten per kvalitet och recipient

48

Redovisning och indikatorer

34

34–36

31

Indirekt ekonomisk påverkan
Styrning, Styrmodell för Stockholm Vatten och Avfall

Indirekt ekonomisk påverkan

Material
Styrning, Styrmodell för Stockholm Vatten och Avfall

Styrning, Styrmodell för Stockholm Vatten och Avfall

Styrning, Styrmodell för Stockholm Vatten och Avfall
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ASPEKT GRI

BESKRIVNING

KOMMENTAR

306-2

Total vikt av verksamhetens avfall uppdelat på icke-farligt och farligt avfall och
olika bortskaffningsmetoder

GRI 416

Kundernas hälsa och säkerhet

103-1

Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar

103-2

Beskrivning av styrning

11, 39, 40

103-3

Utvärdering av styrning

40

Styrmodell för Stockholm Vatten och Avfall

416-2

Antal fall med anmärkningar på dricksvatten

49

Redovisning och indikatorer

49

Redovisning och indikatorer

19

Kundernas hälsa och säkerhet
Styrning, Styrmodell för Stockholm Vatten och Avfall

Hållbarhetsrapporten har godkänts för utfärdande av styrelsen.
Stockholm den 14 mars 2019
Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Stockholm Vatten och Avfall AB, 556969-3111
UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2018 och för att
den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 21 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.
Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.
UTTALANDE

En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 14 mars 2019
Fredric Hävrén
Auktoriserad revisor
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Noter
SID

9

1

	En recipient är ett vattenområde som är mottagare av orenat eller renat
avloppsvatten eller dagvatten.

18

2

23

	www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/hallbar-dagvattenhantering
/dvstad/mal/2015-03-09

8

	Det avloppsvatten som kommer in till reningsverken som inte utgörs av spillvatten
från hushåll, avloppsvatten från grannkommuner eller egenförbrukning på ledningsnätet. Det utgörs av dag- och dränvatten från kombinerade ledningsnät samt
inläckage och felkopplingar från duplikata ledningsnät.

9

	FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182, FN:s barnkonvention artikel 3, Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som
gäller i tillverkningslandet, Den arbetsrätt inklusive lagstiftning om minimilön
och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet, Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet, FN:s deklaration mot korruption

26

10

www.stockholm.se/miljoprogrammet

	Revaq är ett certifieringssystem som bland annat syftar till att minska flödet
av farliga ämnen till reningsverk. Det ägs av branschorganisationen
Svenskt Vatten AB.

11

20

	Pop-up Återbruk: små hus som lätt flyttas och ställs upp där behov finns.
Personal tar emot bärbart avfall. Stockholmarna kan även byta och laga
saker där.

3

		Automatisk miljöstation: En miljöstation som står på flera ställen i staden där
man kan lämna in farligt avfall. En lucka öppnas med hjälp av mobilen.

28

	arsredovisning.stockholmexergi.se/2017/var-losning-for-staden/
branslen-och-inkop/vara-energikallor/

12

		Mobil miljöstation: mindre lastbil som åker runt till olika platser enligt en turlista.
Bara insamling av farligt avfall.
		Samlaren: skåp för farligt avfall, finns för tillfället sex stycken, de står i
butiksentréer.
23

	Länshållningsvatten kan uppkomma genom exempelvis borrning, sprängning och
schaktning och kan innehålla olika föroreningar.

4

5

Organiska miljögifter är kolföreningar som är skadliga för djur och växter.

	Kemikalier som är vatten- och smutsavstötande. De används som ytbehandling
för exempelvis skor och stekpannor och finns i exempelvis skönhetsprodukter och
elektronik.

6

	Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra hårda ytor i
stadsmiljöer.

7

Hållbarhetsredovisningen är skriven och producerad av Stockholm Vatten och Avfall.
Form och grafik: Therese Löwgren
Foto: Lasse Burell, Kari Kohvacka, Viktor Gårdsäter, Mikael Ullén, Sara McKey, Unsplash
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