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Förvaltningsberättelse
Flerårsjämförelse (Mkr)
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag

2019

2018

2017

2016

2015

64

47

33

Omsättning

1 026

1 002

1 037

Balansomslutning

1 565

1 413

1 287

1 312

1 452

18

16

17

16

15

Resultat efter finansiella poster

Antal anställda (st)

Bruttomarginal (1.) %
Rörelsemarginal (2.) %

Soliditet (3.) %

63

470
7

29

50

467
6

29

589
7

28

978

638
6

24

1. Beräknas som resultat före avskrivningar och finansiella poster i relation till total omsättning.
2. Beräknas som resultat före finansiella kostnader i relation till total omsättning.
3. Beräknas som resultat av det justerade egna kapitalet i relation till balansomslutningen.
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Viktiga förhållanden
och väsentliga händelser

Renova Miljö AB är ett helägt dotterbolag i
Renovakoncernen. Bolaget verkar på den konkurrensutsatta marknaden och utför tjänster åt
företag, kommuner och verksamheter i koncernens
ägarkommuner.
Verksamheten i bolaget är organiserad i två
affärsområden. Affärsområde Logistik bedriver
insamling och övriga logistiktjänster för avfall och
återvinningsmaterial från hushåll och verksamheter
inom ägarregionen. Affärsområde Återvinning
sorterar och behandlar avfall från verksamheter i
ägarkommunerna eller annat avfall som av andra
överlämnas till bolaget för återvinning och behandling. Avfallet ska tas om hand på ett miljömässigt
och effektivt sätt i enlighet med EU:s avfallstrappa.
Renova Miljö har sin verksamhet sedan 1 januari
2014 för att särskilja den konkurrensutsatta verksamheten från moderbolaget Renova AB, som utför
direkttilldelade uppdrag från ägarkommunerna.
Renova Miljö AB får lämna anbud till ägarkommunerna på icke direkttilldelade uppdrag inom
avfallsområdet. Bolaget ska aktivt medverka i en
långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda
konkurrenskraftiga, miljö- och kvalitetsmässigt
bra tjänster och produkter inom avfallsområdet.
Renova Miljö AB ska också bedriva insamling och
övriga logistiktjänster för avfall från hushåll och
verksamheter inom delägarregionen.
Hushållsavfall från Alingsås till Renova
Sedan den 1 juli tar Renova emot brännbart
hushållsavfall från Alingsås. Förutom hushållsavfall
från de tio ägarkommunerna energiåtervinns nu
hushållsavfall från Orust, Lilla Edet, Kungsbacka
och Alingsås i Sävenäs. Det nya avtalet med
Alingsås gäller fram till årsskiftet.
Balningsmaskin invigd
Den del av Rödingen som ligger närmast
Skräppekärr har byggts om och en balningsmaskin har installerats och tagits i drift. Till att
börja med är det wellpapp som ska balas. Men i
anläggningen kan man också bala kontorspapper,
tidningar, mjuk- och hårdplast samt pappers- och
plastförpackningar.
Renova Miljö vann upphandling om Kungälvs ÅVC
Renova Miljö har vunnit upphandlingen av driften
för återvinningscentralerna i Kungälv. Avtalet
börjar gälla den 1 oktober. De senaste två åren har
Ragn-Sells skött driften av återvinningscentralerna,
men nu kommer alltså Renova Miljö tillbaka och
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ska bemanna och driva återvinningscentralerna i
Munkegärde, Kode, Kärna och Ytterby. I avtalet
ingår även transporter av vissa avfallsslag mellan
återvinningscentralerna. Dessutom ingår transport
och behandling av hushållens farliga avfall från
insamlingsställen i kommunen. Renova Miljö
ska också, vid behov, kunna leverera mobil
återvinningscentral.
Sommartid är evenemangstid
Vårruset, Göteborgsvarvet, fotbollsturneringen
Energikicken, Hammarkullekarnevalen,
Blodomloppet, West Pride, Summerburst, Monster
Jam, Partille Cup, Gothia Cup, Match Cup Sweden
på Marstrand, Way out West… Listan kan göras
lång över evenemang där Renova Miljö står för
avfallshanteringen.
Omvärld och yttre påverkan
Renova Miljö AB påverkas av såväl globala som
nationella och lokala trender och konjunkturer.
Under det senaste året har avfallsfrågorna kommit
allt högre upp på agendan även utanför branschen.
Avfallshanteringens betydelse för klimatet och vår
gemensamma miljö har uppmärksammats av allt fler.
Globalt. Moderna strukturer och system för
hantering av avfall är globalt fortsatt eftersatt. I
de nordiska länderna ligger vi långt framme och i
många delar av den rika världen sker det en snabb
utveckling. Det betyder inte att det inte finns behov
av fortsatt utveckling. Det är fortfarande en alltför
lite andel av avfallet som återvinns och återförs till
samhället. Lösningen är sannolikt en kombination
av avancerade sorteringsanläggningar och bättre
kunskap hos såväl konsumenter som tillverkare av
det som så småningom blir avfall.
Det reviderade Avfallsdirektivet från EU införs
i svensk lagstiftning under 2020 vilket kommer att
sätta ökad press på återvinning och återanvändning
inte bara i Sverige.
Plast är fortsatt ett hett samtalsämne inom avfallsbranschen. Ökande mängder plast i världshaven
har varit ett område som visat på betydelsen av en
miljöriktig behandling av avfallet. Kinas importstopp av visst plastavfall och returpapper har gjort
att behovet av lokal kapacitet för hantering av dessa
fraktioner blivit tydlig. Fortsatt är behovet stort att
utveckla våra samhällens hantering av plast.
Nationellt. Mycket fokus har under året lagts på
att tolka och förstå den förordning om producent
ansvarsmaterial som kom under 2018. Beroende på
hur producenterna, och i viss mån kommunerna,
väljer att uppfylla kraven i förordningen kan
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Renova komma att påverkas i stor utsträckning.
Sannolikt betyder det att mängden resurser nödvändiga för att samla in producentansvar kommer att
öka. Det betyder förhoppningsvis också att brukarna får en bättre service och att källsorteringen
därmed ökar. Under året har även en ny lag om skatt
på förbränning av avfall beslutats av riksdagen. Den
ökade kostnaden kommer att belasta avfallskollektivet och det är tveksamt om det kommer att leda
till ökad materialåtervinning vilket är lagstiftarens
intention.
Lokalt. Den omfattande stadsutveckling som
Göteborg och övriga ägarkommuner är inne i
innebär fortsatt såväl möjligheter som utmaningar.
Ett hårt tryck på bland annat deponierna gjorde
att Renova slog i tillståndstaket för flera fraktioner
redan under hösten. Insamlingen är fortsatt påverkad av svårigheter med framkomlighet vilket ger
längre körtider och körsträckor.
Många år av tillväxt i Göteborgsregionen har
medfört att tillgången till kvalificerad arbetskraft
blivit allt mer ansträngd. Det omfattar numer de
flesta olika yrkeskategorier men blir extra kännbar
för Renova vad det gäller yrkeschaufförer. Det blir
allt viktigare att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke
men också att utveckla ny och befintlig personal till
de yrkeskategorier som det fortsatt kommer att vara
brist på.
Konjunktur. Konjunkturen i Göteborgsregionen
har under 2019 varit fortsatt stark även om vissa
tecken på avmattning även kunnat skönjas inom avfallsområdet. För Renova bedöms dock även 2020
bli ett år med fortsatt god efterfrågan på företagets
produkter och tjänster.
Konkurrens. Konsolideringen på marknaden fortsatte under 2019. Internationella aktörer etablerar
sig på den skandinaviska marknaden sannolikt med
ambitionen att växa. Även om konkurrensen fortsatt
är hård finns det också tecken på en viss stabilisering
av prisnivåer. På behandlingssidan är det också
tydligt att utnyttjandegraden ökar i de existerande
anläggningarna vilket medfört att marknadspriser
för olika behandlingar ökat under året.
Strategiska frågor
Renova Miljö AB har den långsiktiga målsättningen
att vara ett utpräglat premiumalternativ på marknaden i ägarkommunerna, där kvalitet, service och
miljömässig hantering av avfallet är viktiga faktorer
för kundens val av samarbetspartner.
En stabil och långsiktigt hållbar lönsamhet i alla
delar av bolaget är en central fråga. För närvarande

6

kan alla delar i bolaget uppvisa en tillfredställande
lönsamhet även om den långsiktiga målsättningen
ligger något högre. Vi fortsätter att effektivisera
genom att öka fokus på utvalda kundsegment och
på ett än starkare engagemang från alla. Med en
stark lokal närvaro och god kännedom om våra
prioriterade kundsegment bedöms möjligheterna att
växa i befintliga och nya kundsegment vara goda
för att på så sätt stärka lönsamheten och utnyttja
bolagets resurser på bästa sätt.
Ett optimalt kapacitetsutnyttjande av alla
anläggningar är en annan del som påverkar lönsamheten. Ett fortsatt regelbundet underhåll och långsiktiga investeringar säkerställer driftssäkerhet och
effektivisering av behandlingsverksamheten. Under
2018 erhöll ett flertal av Renovas anläggningar nya
eller förändrade miljötillstånd som möjliggör en
fortsatt utveckling av anläggningarnas effektivitet
och kapacitet. Som exempel kan nämnas att Renova
fått tillstånd att anlägga en deponi för s.k. inert
material som kommer att säkra kapaciteten för att
motta rena eller lätt förorenade massor från många
av de pågående och kommande infrastrukturprojekt
i vår region. Den nya deponidelen bedöms tas i drift
under första halvåret 2020.
Ökad utsortering av olika material från avfallet
så att mer kan återvinnas är ett område som är
mycket viktigt för att bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling. Renova Miljö bevakar vad som sker
i omvärlden och arbetar kontinuerligt med att
utveckla verksamheten, deltar i intressanta försöksprojekt för att få till en ökad materialåtervinning.
Ett flertal studier genomförs eller planeras för till
exempel jord- och stenmaterial, trädgårdsavfall,
bygg- och rivavfall. Det innebär också att ny teknik
kommer att tas i anspråk för att göra utsorteringen
än mer långtgående.
Samarbeten med ägarkommuner, kunder,
universitet och högskolor är en central del för ett
framgångsrikt utvecklingsarbete. Tillsammans hittar
vi nya lösningar för att lyfta material högre upp i
EU:s avfallstrappa.
En viktig strategisk fråga är att stärka varumärket Renova Miljö AB som ett hållbart premiumalternativ på den konkurrensutsatta marknaden.
Målet är att kunderna uppfattar att man får de
kvalitets- och miljömässigt bästa tjänsterna och att
kunderna upplever bolaget som en partner inom
hållbarhet, som stärker det egna företagets varumärke och affär genom samarbete.
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Avfallsmängder
Inkommande avfall, ton

Avfall till sortering

Obrännbart avfall

Schaktmassor

Biologiskt avfall

Brännbart hushållsavfall

Brännbart verksamhetsavfall

Flytande biologiskt

Farligt avfall

Förorenade jordar
Återvinningsmaterial

Från lager

Summa
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Affärsområde Återvinning
2019

65 000

16 000

58 000

28 000

25 000

220 000
68 000
6 000

298 000
46 000

30 000

860 000

2018

65 000

17 000

31 000

27 000

24 000

247 000
70 000
7 000

231 000
49 000

28 000

796 000

Resultat och ställning

Den totala omsättningen för Renova Miljö AB är
1 025,9 (1 001,9) miljoner kronor. Resultatet efter
finansiella poster är 63,3 (50,3) miljoner.
Balansomslutningen för Renova Miljö AB
uppgår till 1 565 (1 413) miljoner kronor.
Anläggningstillgångarna i Renova Miljö AB utgör
79,3 (76,4) procent av tillgångarna.

Mål och tillämpade principer för
finansiell riskstyrning
Renova Miljö tillämpar samma principer som
moderbolaget Renova AB.

Affärsområdet bedriver ett flertal anläggningar för
återvinning av avfall genom olika behandlingsmetoder
utifrån avfallshierarkin. Genom nya miljötillstånd på
de för affärsområdet centrala avfallsbehandlingsanläggningarna Sävenäs, Fläskebo och Tagene står vi
idag väl rustade för framtidens tuffa utmaningar som
marknaden efterfrågar för återvinning av avfall.
Huvuddelen av avfallet behandlas genom effektiv
energiåtervinning, där avfallets värmeenergi, som
frigörs genom förbränning i ångpannor och återvinns
genom omvandling till el och fjärrvärme med hjälp
av ångturbin och fjärrvärmekondensorer vid Sävenäs
avfallskraftvärmeverk. Anläggningen är mycket
energieffektiv genom bland annat långtgående rökgaskondensering, effektiva absorptionsvärmepumpar
samt värmeåtervinningssystem. Genom ett effektivt
förbättrings- och optimeringsarbete har kapaciteten
såväl som effektiviteten successivt kunnat ökats med
befintlig panninstallation om fyra förbränningslinjer.
En omfattande förstudie har genomförts i syfte att
återvinna zink ur restprodukter från energiåtervinning. Bolaget har under 2019 beslutat att uppföra en
sådan anläggning.
Efterfrågan från såväl kunder som samhälle på
ökad materialåtervinning är stor. Renova har en
viktig del i att realisera kundernas miljöarbete. Detta
ställer krav på oss att ständigt utveckla tjänster och
produkter tillsammans med kunderna. Målet med
materialåtervinning är, vid sidan av de ekonomiska
incitamenten, att minska behovet av jungfruliga råvaruresurser. Ekonomiska styrmedel har över tid införts
i syfte att öka materialåtervinningen. Affärsområde
Återvinning har som ett viktigt nyckeltal att öka
utsorteringen av material och bedriver ett antal aktiviteter för att nå detta viktiga nyckeltal.
Den stora ökningen av de flesta avfallsströmmarna
ger ett bra underlag och goda förutsättningar för storskalig återvinning av material de kommande åren. De
aktiviteter som påbörjats inom materialåtervinning
avseende kvalitets- och processförändringar ger nu
resultat. Frågan om metoder för ytterligare sortering
utreds för närvarande av bolaget och en balpress har
installerats under året i syfte att öka återvinningen
av wellpapp. Arbetet för ökad materialåtervinning
spänner över hela koncernen och syftar till ökad
utsortering och kvalitetssäkring av materialet.
För att möta det stora behovet av att hantera
schaktmassor har en deponistrategi tagits fram och
flera delar av den har genomförts, bl.a. har en ny
deponi för för att kunna ta mot inert avfall uppförts
i anslutning till den befintliga Tageneanläggningen.
På deponin i Härryda utreds att utöka det befintliga
deponiområdet.
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Affärsområde Logistik

Affärsområdet erbjuder tjänster till kommuner
och företag. Branschen är starkt konkurrensutsatt.
Prispressen i upphandlingar gentemot våra ägarkommuner har nått kulmen där ägarkommuner nu
har valt att direkttilldela dessa typer av uppdrag till
Renova AB då utförandet av uppdragen inte har
motsvarat förväntningarna.
Vi bedriver ett genuint och målmedvetet säljarbete
som har genererat ett flertal nya och förlängda avtal
under året. Det finns ett stort intresse för våra frågor;
hållbarhet, miljö och avfall, vilket förhoppningsvis
kan resultera i nya samarbeten framöver där vi möter
olika krav på lösningar, uppföljning och hållbar
återvinning.
Under 2019 har Affärsområde Logistik fortsatt
arbetet med att skapa goda förutsättningar för ökad
lönsamhet och kundfokus. En central del är de tydliga
prioriteringarna som finns; marknad och utveckling,
stabil lönsamhet, delaktig och engagerad personal
samt optimalt resursutnyttjande. Det arbetet kommer
att intensifieras under 2020.
Vi har under året påbörjat testning av ett uppgraderat produktionssystem (T5) samt påbörjat
installationen av ett uppföljningssystem för våra
fordon. Detta ligger i linje med vår ambition att få till
ett optimalt resursutnyttjande.
Vid styrelsemötet den 24 maj fattade Renovas
styrelse ett beslut om att godkänna en investering
för att bygga ny underhållsverkstad. Investeringen
omfattar markförvärv, byggnation av ny verkstad
samt flytt och samlokalisering av både plåt- och
maskinverkstaden och fordonsverkstaden. Vi räknar
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med att den nya verkstaden kommer att vara klar för
inflyttning i början av 2022. Ambitionen med den nya
verkstaden är att förbättra arbetsmiljön och att skapa
möjligheter för att utveckla verksamheten mot ännu
högre kvalitet och effektivitet.
Renova Miljö AB, Powercell Sweden AB, Scania
och JOAB har inlett en gemensam utveckling av en
elektrifierad baklastarbil. Både framdrivning, lastning
och komprimering av återvinningsmaterialet sker
med hjälp av el som produceras av bränsleceller.
Elektrifiering med hjälp av bränsleceller som drivs av
vätgas är ett mycket intressant alternativ för tunga
nyttofordon.
Bilarna får alla de fördelar som följer med elektrifiering samtidigt som de behåller några av de fördelar
som finns med fossildrift, t.ex. räckvidd, drifttid och
lastkapacitet. Att utforska ny teknik är en viktig del
av hållbarhetsarbetet på Renova Miljö.

HR

Renova arbetar aktivt med hållbart medarbetarskap.
Det innebär arbete för att säkerställa att våra medarbetare håller hela yrkeslivet och även efter. Det innebär
också att vi räknar med att våra medarbetare kan och
vill ta ansvar. Sjuktalen har genom aktivt arbete med
förebyggande och främjande hälsoarbete sänkts till under fem procent och har under 2019 legat kvar på den
nivån. Genom att medvetandegöra nyttan med fysisk
aktivitet har en satsning gjort för att öka uttaget av
friskvårdsbidraget. För medarbetare med fysiskt tunga
jobb erbjuds s.k. funktionsanalyser i förebyggande
syfte och som en del i ambitionen att våra medarbetare
ska hålla hela yrkeslivet och även efter.
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Att räkna med att medarbetare kan och vill ta
ansvar är en viktig del i Renovas arbete med arbetsplatskultur, den s.k. kulturresan som påbörjades
2014 med mål att skapa förutsättningar för ett
ansvarstagande medarbetarskap och delaktigt och
kommunikativt ledarskap. En del i det arbetet har
varit att ta fram en uppförandekod som bygger på
de tio principerna i FN:s Global Compact inom
områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö
samt bekämpning av korruption. Övriga områden är
Hållbart medarbetarskap och våra förhållningssätt
Helhetsperspektiv, Engagemang, Tillsammans och
Ansvar. Uppförandekoden innehåller konkreta
exempel på beteenden vi vill ha kopplat till de olika
områdena och har skett med stor delaktighet av
medarbetare och chefer.
Inom ramen för den s.k. kulturresan har fokus
under året legat på att ta fram en modell för arbete
med ständiga förbättringar vilken bygger på stor
delaktighet.
Frågan om trygghet har stort fokus. Kopplat till lika
behandling handlar det om allas rätt att få vara den
man är. Det är också en av våra viktigaste hälsofrågor
som har stor betydelse för hur vi mår och påverkar
våra sjuktal. När det gäller vårt förbättringsarbete
handlar det om att våra medarbetare ska känna sig
trygga med att komma med förslag och idéer. Det är
nödvändigt för att vi ska kunna utvecklas som bolag.
Vid årsskiftet övertog Renova 9 medarbetare i Ale
kommun genom verksamhetsövergång i samband
med att Ale kommun direkttilldelade avfallshanteringen till Renova.
Under året har projektet Jobbspår avfall och
återvinning fortsatt enligt plan. Syftet är att kombinera strategisk kompetensförsörjning med social
hållbarhet och samhällsnytta. Projektet genomförs i
samarbete med arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs
stad. Projektledare är tillsatt och 18 deltagare valdes
ut i samarbete med arbetsförmedlingen. Deltagarna
har gjort praktik i verksamheten parallellt med
studier i svenska och utbildning för B- och C-körkort.
Under sommaren arbetade deltagarna som medåkare
i syfte att få språkträning och erfarenhet samt täcka
vårt behov av sommarvikarier. Målet är att de ska
bli anställningsbara i första hand som miljöarbetare/
chaufförer när första Jobbspårsprojektet är avslutat
under 2020. Förberedelser för uppstart att nytt
Jobbspår har gjorts under hösten. Renova är, med
koppling till detta, delaktig i ett projekt med validering av olika befattningar i branschen. Projektet drivs
av Sobona, vår arbetsgivarorganisation, med hjälp av
medel från Tillväxtverket.
Titeln renhållningsarbetare har ändrats till miljöarbetare i linje med branschen samt utifrån Renovas
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miljöperspektiv. Samtliga miljöarbetare har gått
utbildning i handledarskap i syfte att ta emot nya
kolleger och praktikanter på ett bra sätt.
Trots generell brist på chaufförer med C-körkort
lyckades Renova genom intensivt arbete lösa behovet
av ersättare under semesterperioden. Bland annat syns
dekaler på del av bilarna. Andra insatser är annonsering, radioreklam, flytt av semester och möjlighet
till tillsvidareanställning och fortsatt arbete för starkt
arbetsgivarvarumärke.
Utifrån ISO-krav har miljöutbildning genomförts
för hälften av alla medarbetare med mål att vara
genomförda för samtliga medarbetare under 2020.
Översyn och förtydligande av alkohol- och
drogpolicy samt anvisning har gjorts under året. I
samband med översynen har rutin av drogtest vid
nyanställning återinförts.
Beslut har tagits om en förändrad arbetsmiljö
organisation med lokala skyddsgrupper för de olika
delarna av verksamheten. Syftet är att få till en bättre
effektivitet och flöde i det systematiska arbetsmiljö
arbetet. En förbättrad uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet har införts. En modell för arbete
med kompetensförsörjningsprocessen har tagits fram
med tydlig koppling till affärsplanearbete.
En grupp bestående av kvinnliga medarbetare
inom olika befattningar har tillsatts i syfte att få till en
jämnare könsfördelning på Renova. Gruppens uppgift
är att lyfta viktiga förutsättningar för att få kvinnor
att söka sig till våra mansdominerade befattningar.
Under året har en medarbetarmätning genomförts
med en svarsfrekvens på 85 procent. Enkäten är
samma som användes 2017 i syfte att kunna jämföra
resultat från förra gången samt mot uppställda mål.
Av resultaten kan vi se en positiv utveckling för frågor
kopplade till ledarskap och motiverat medarbetarskap där målen nåddes.
Även frågor kopplat till att känna sig trygg på sin
arbetsplats har ökat sedan förra mätningen och målet
på 75 procent positiva svar (4:or och 5:or) nåddes.
Frågor kopplade till lönesättning och utvecklings
möjligheter har fått stort fokus under året vilket
också märks i resultatet i enkäten.
Renova har gått med i ett projekt som heter My
dream now. Syftet är bland annat att öka intresset
och kunskapen kring yrkesinriktade utbildningar. För
Renovas del innebär det bland annat att utse ambassadörer som åker ut till olika grundskolor för att
berätta om våra olika yrken så att skolelever känner
till dem när de ska göra sina gymnasieval. Renova har
också tagit fram sex yrkesfilmer i samma syfte.
Arbete med digitalisering av processerna inom
HR-området har påbörjats liksom arbete för smidigare hantering av personuppgifter med koppling till
dataskyddsförordningen.
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Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Ledningssystemet är certifierat för ISO 9001:2014
(kvalitet), ISO 14001:2014 (miljö) och OHSAS
18001:2007 (arbetsmiljö).
Avfallshantering och avfallsbehandling syftar till
att minska miljöpåverkan från avfall, men påverkar
självklart också i sig självt miljön. Det största problemet är att avfall innehåller relativt mycket plast
och annat fossilbaserat material som ger emissioner
av fossil koldioxid i samband med förbränning och
energiåtervinning. Om vi räknar om utsläppen per
invånare i regionen så är bidraget ungefär 250 kg CO2
per kommuninvånare. Den största klimatpåverkan
kommer från hushållsavfall och brännbart verksamhetsavfall. Under hösten har Sävenäs förberetts för ett
bränslebyte som innebär att fossil eldningsolja byts ut
mot RME. Bytet sker i februari och kommer minska
utsläppen med ca 1 200 ton per år.
Utsläppen kan synas stora men måste också sättas
in ett energisammanhang då till energiinnehållet
från avfallet nyttiggörs, avfallsenergin står för ca 40
procent av den tillförda värmeenergin till Göteborgs
fjärrvärmenät. Om avfallet istället deponerats hade
klimatpåverkan blivit avsevärt större dels p.g.a.
deponigasbildning dels för att ersättningsbränslen i
stället hade bidragit med utsläpp av CO2-utsläpp och
försämrad miljö. Behandling av avfall och produktion
av energi bidrar till att cirka ett halvt ton fossila
utsläpp undviks per ton avfall som energiåtervinns.
Mer åtgärder på samhällsnivån behövs för att förmå
producenter att göra nya materialval och att få det
som ändå konsumeras att gå tillbaka till industrin.
2019 slogs ett nytt rekord i mängden levererad energi.
Renovas avfallskraftvärmeverk ingår tillsammans
med andra svenska anläggningar i EU-ETS (handeln
med utsläppsrätter). I takt med att utsläppsrätts
priserna stiger och den fria tilldelningen minskar,
ökar kostnaderna för att behandla det fossila avfallet
genom energiåtervinning i Sverige.
Exporten av avfallsförbränningstjänster landade på knappt 43 400 ton mottaget försorterat
avfallsbränsle och riskavfall. Det betyder att det s.k.
”importavfallet” nu minskat från 16 procent 2018 till
ca 8 procent av mottagen och förbränd mängd. På
Sävenäs AKV förbrändes ca 526 000 ton 2019. För
första gången levererades över 1 600 000 MWh trots
att produktionen var något lägre än föregående år.
Orsaken stavas energieffektivisering, 2019 användes
för första gången mindre än 46 kWh per producerad
MWh energi.
Tagene ligger strategiskt till i Göteborgsregionen
och det har varit prioriterat med fortsatt verksamhet på anläggningen. I december 2018 vann nya
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tillståndet för Tagene laga kraft. Enligt det nya
tillståndet så krävs att lakvattnet renas för att det ska
kunna avledas till Ryaverket. Under 2019 har röjningar, sprängningar och ledningsdragning gjorts, inert
deponi har påbörjats och huset för vattenreningen har
stort sett färdigställts. Det innebär att deponin skulle
kunna räcka i ytterligare 25–30 år. Renova har under
2019 fått tillstånd för Marieholm samt nya ändringstillstånd för Sävenäs och Fläskebo. medan det för
Fläskebo kom i början på januari 2019. Gemensamt
för dessa tre anläggningar är att det finns ett behov
av att anpassa kapaciteten till de flöden som finns
i regionen. Tillstånden skapar nya möjligheter för
bolaget. Tillståndet för Marieholm har överklagats av
Renova bl.a. p.g.a. de begränsningsvärden som finns
på det vatten som renas lokalt.
Reningsanläggningen på Fläskebo har kompletterats med PFAS-reningsanläggning. Hittills har
lakvattnet från avfallscellerna på Fläskebo renats
i ett kemiskt reningssteg. Där fångas tungmetaller
upp. I det nya reningssteget leds vattnet genom ett
kolfilter där organiska föreningar, bland andra PFAS
”fastnar”. PFAS är samlingsnamnet för en grupp
miljöskadliga ämnen som bland annat finns impregneringsmedel för kläder, olika plastprodukter och
brandskum. Anläggningen invigdes och visades för
många intresserade i början av september. Den nya
PFAS-reningen är en av landets första i sitt slag och
minkar risken för miljöskador nedströms.
Alla Renovas anläggningar där miljöfarliga
verksamhet bedrivs omfattas av anmälnings- eller
tillståndsplikt enligt miljöbalken. Totalt är det nio
tillståndspliktiga anläggningar varav sju finns i
Göteborg och två i kranskommuner. Därutöver finns
sex anmälningspliktiga anläggningar. Anläggningarna
påverkar miljön framför allt genom utsläpp till luft
och vatten. Dessa tillstånds- och anmälningspliktiga
anläggningar utgör en direkt förutsättning för vår
verksamhet d.v.s. att omlasta och behandla avfall i
Göteborgsregionen.
Koncernens fordonsflotta består av ca 280 tunga
fordon som samtliga använder förnybara (fossilfria)
drivmedel. En är helelektrisk, 10 st kör på grön Gas
och 16 st använder HVO/grön gas. Resten av de
tungafordonen körs på HVO. Under året har Renova
i samarbete med bl.a. Scania och PowerCell arbetat
med att ta fram en helelektrisk lastbil som är försedd
med en bränslecell. Den ska tankas med vätgas som
sedan omvandlas till el och ge längre aktionsradie
jämför med ett fordon med energilagring i traditionella batterier.
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Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut

Händelser som påverkat resultatet väsentligt har
inte inträffat efter balansdagen.

Förväntad framtida utveckling
och väsentliga riskfaktorer

Även om Göteborgsregionen går starkt finns det
tydliga tecken på att konjunkturen mattas av. Dock
från en lång och hög nivå ner mot mer normala
nivåer. En orolig omvärld gör att det är svårt att
bedöma hur konjunkturen utvecklas på sikt. Vi
bedömer dock att det under 2020 kommer att finnas
en god efterfrågan på Renova Miljös tjänster. De
nya miljötillstånden för våra anläggningar erbjuder
möjligheter att utöka och bredda verksamheten och
en ökande medvetenhet om nödvändigheten att
betrakta avfallet som en resurs erbjuder spännande
möjligheter att bredda erbjudandet till marknaden.
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst

204 055 505

Summa

204 360 455

Årets vinst

304 950

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

204 360 455

Summa

204 360 455

Hållbarhetsrapport

Moderbolaget Renova AB (556108-3337) med säte
i Göteborg upprättar en Hållbarhetsrapport för
koncernen.

Förändring av eget kapital
Eget kapital 2019-12-31

Årets resultat

Eget kapital 2018-12-31

Not

Aktiekapital

Övrigt fritt
eget kapital

Årets
resultat

-

-

305

20 000

20 000

204 056

204 056

-

305

Summa
eget kapital
224 056

305

224 361
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Resultaträkning
Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Not

2019

3, 4

Övriga externa kostnader

5, 6

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

9, 10, 11, 12

Personalkostnader

7, 8

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader

14

Summa resultat från finansiella poster

Bokslutsdispositioner

15

Skatt på årets resultat

16, 17

Årets resultat

Balansräkning
Tillgångar

1 002 145

-549 022

-539 036

-106 505

-104 228

-297 219

-298 823

-106

-942 193

73 116

59 952

113

106

-9 964

-9 728

63 265

50 330

-60 000

-50 247

-2 960

-83

3 265
305

Not

18 072

-952 821

-9 851

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

1 025 937

-75

Summa rörelsens kostnader

Ränteintäkter

984 073

22 668

4

2018

1 003 269

-9 622

83
-

2019-12-31

2018-12-31

270 241

260 785

49 769

47 219

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

11

Fordon, Inventarier, verktyg och installationer

12

Pågående nyanläggningar

13

Maskiner och andra tekniska anläggningar

10

Summa anläggningstillgångar

661 039
259 936

655 530
116 829

1 240 985

1 080 363

78 286

72 251

1 240 985

1 080 363

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

12

78 286

72 251
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Not
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

ÅRSREDOVISNING 2019

2019-12-31

2018-12-31

91 286

137 542

5 679

7 076

83 156

Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar

l

18
19

44 178

8 604

3 487

43 569

56 950

244 979

257 925

559

2 293

12 685

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter hos
koncernföretag

Kassa och bank

8 692

323 824

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

332 469

1 564 809

1 412 832

20 000

20 000

204 056

204 056

204 361

204 056

286 005

226 005

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital

20

Fritt eget kapital

21

Balanserad vinst

Obeskattade reserver

22

Uppskjuten skatteskuld

16
23

Långfristiga skulder

24

Skulder till koncernföretag

3

Kortfristiga skulder

24

Skulder till koncernföretag

3

Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut

24

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

26

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
hos koncernföretag
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 051

953

28 189

19 421
20 374

845 893

-

-

670 175

57 879

61 023

-

100 000

62 586

57 993

845 893

Summa långfristiga skulder

Leverantörsskulder

224 056

30 240

Summa avsättningar
Skulder till Göteborgs stads koncernbank

-

224 361

Summa eget kapital

Övriga avsättningar

20 000

305

Årets resultat

Avsättningar

20 000

21 947
15 843
20 055
178 310

1 564 809

670 175

13 761
17 225
22 220

272 222

1 412 832
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Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster
Avskrivningar

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Betald inkomstskatt
Ökning varulager

Ökning/minskning kundfordringar

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning leverantörsskulder

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2018

73 116

59 952

106 506

6 787
363

-10 212

-465

-6 035

104 228

9 380
107

-9 763

-6 875
-5 354

9 002

-20 937

219

12 039

3 389
5 026

-26 109

1 820

187 696

118 488

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-296 893

-169 798

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-265 148

-167 315

Investeringsverksamheten

Sålda materiella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten

31 745

Återbetalning koncernlån

-670 175

Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder

-100 000

Upptagna lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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2019

845 893

75 718
-1 734

2 293

559

2 483

-

98 149

-50 000

48 149
-678

2 971

2 293
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Noter
Not 1 Redovisnings- och
värderingsprinciper
Renova Miljö AB:s årsredovisning upprättas enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncern
redovisning (K3-reglerna).
Koncernredovisning
Moderbolaget Renova AB upprättar
koncernredovisning.
Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad
som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras
koncernen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas
inkomsten som är hänförlig till ett utfört uppdrag
som intäkt i takt med att arbete utförs och material
levereras och förbrukas.
Rörelsefastigheter
Fastigheter upptas till anskaffningsvärdet med
tillägg för eventuella förbättringsarbeten samt uppskrivningar och minskat med planenliga avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Pågående
nyanläggningar värderas på motsvarande sätt.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Indirekta kostnader som inte uppgår till betydande belopp aktiveras inte. Delaktiveringar kan
förekomma för större pågående investeringar.
När en komponent i en anläggningstillgång
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av
den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny
avskrivningsplan.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar
som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid
anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll
redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Avskrivning sker över tillgångens nyttjandeperiod
ner till beräknat restvärde.
Årets avskrivningar baseras på anläggningarnas
ursprungliga anskaffningsvärde och fördelas över
den beräknade nyttjandeperioden.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga
typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas i koncernen samt i moderbolaget:
Maskiner och inventarier
Avfallskraftvärmeverk
Sorteringsanläggning

Rökgasreningsanläggning
Energianläggning

Omlastningsstationer och deponier
Fordon

Övriga maskiner och inventarier
Byggnader

Stomme och grund
Yttre ytskikt

4–5%
5%

10%

4–5%
10%

15–20%
7–33%

2–3%
4–5%

Inre ytskikt

4–10%

Markanläggningar

5–10%

Installationer

4–10%

Nyttjandeperioden på ovan angivna komponenter
är grundregeln, avvikelser förekommer efter bedömning av tillgångens konstruktion och material.
Nedskrivningar
När det finns en indikation på att en tillgång eller en
grupp av tillgångar minskat i värde görs en prövning
av nedskrivningsbehov. I de fall det redovisade
värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet
skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till
detta återvinningsvärde.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.
Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell
leasing över resultaträkningen oavsett om avtalen är
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
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Inkomstskatter

Avsättningar

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar
avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar
i uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas
enligt balansräkningsmetoden på alla temporära
skillnader som uppkommer mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. I
moderföretaget redovisas på grund av sambandet
mellan redovisning och beskattning – den uppskjutna
skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av
de obeskattade reserverna.
Under 2018 har beslut fattats att sänka skatte
satsen i två steg. Under åren 2019–2020 gäller
skattesats 21,4% och under åren 2021 och framåt
gäller skattesatsen 20,6%. De skatteskulder/skatte
fordringar som förväntas realiseras under åren
2019–2020 värderas således till 21,4%, samtidigt
som övriga poster värderas till 20,6%.

Avsättning sker när det finns en legal eller informell
förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras. Avsättningar görs i koncernen
för pensioner, uppskjuten skatteskuld och framtida
miljöåtaganden vilka är förknippade med koncernens verksamheter. Koncernens avsättningar prövas
vid delår- och helårsbokslut och justeringar av
avsättningar redovisas i resultaträkningen.
Tidigare avsättning till pensionsskuld redovisas till verkligt värde och vid varje beräkning
justeras beloppet och redovisas i resultaträkningen. Pensionsskulden är beräknad enligt
Finansinspektionens anvisningar för beräkning av
pensionsskuld (FFFS 2007:24).
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver beräknas på aktuell skattesats.
När det gäller avsättning för återställande av
deponier gör vi successiva avsättningar med hänsyn
taget till den återstående livslängden av deponin.
Livslängden beror på avfallsmängdernas inflöde.
Storleken på avsättningarna kan variera mellan åren
om nya tillstånd tillhandahålls. Renova har som
ägare och tillståndsinnehavare ett ansvar att slut
täcka och ha en efterkontroll på minst 25 år efter
tillståndet har gått ut, alternativt när deponin är
fullbelagd. För att säkerställa att bolaget kan möta
behovet när de faktiska kostnaderna uppstår avsätts
medel årligen.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda
osäkra fordringar.
Omräkning av poster i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats
till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster
på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i
rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas
som finansiella poster.
Finansiella instrument
Finansiella instrument återfinns i balansräkningen
för fordringar och rörelseskulder samt upplåning på
checkkredit.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när bolaget blir part till
instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar
redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld
tas upp när motparten har utfört sin presentation
och koncernen därmed har en avtalsenlig skyldighet
att betala även om faktura inte har erhållits. Skall
en skuld betalas inom ett år från balansdagen
klassificeras den såsom en kortfristig skuld medans
en skuld som skall betalas renare klassificeras som
en långfristig skuld. En finansiell tillgång tas bort
från balansräkningen när den reglerats. En finansiell
skuld eller en del av en finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen
fullgörs eller på annat sätt upphör.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Tillgodohavande på Göteborgs Stads koncernkonto
redovisas som likvida medel. Renova AB har en
koncernkredit hos koncernbanken Göteborgs
Stad. Den redovisas ej som likvida medel i kassaflödesanalysen. Förändringen av koncernens och
moderbolagets likvida medel beror på anslutning till
Göteborgs Stads gemensamma kontolösning. Detta
påverkar jämförelsen mot föregående år.
Övriga upplysningar
Mellanhavanden med bolag i Göteborgs Stad är redovisade som fordringar/skulder till koncernföretag.
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Not 2 Uppskattningar och
bedömningar

Renova gör uppskattningar och bedömningar om
framtiden. De uppskattningar för redovisnings
ändamål som blir följden av dessa kommer,
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga
resultatet. Uppskattningarna och antaganden ses
över regelbundet. Effekterna av ändringar i dessa
redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida
räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt
och kommande räkenskapsår.
I prognoser och framtidsbedömningar finns
bland annat antaganden om erhållen intäkt för
mottaget material för deponier och sluttäckningskostnad för deponi, samt bedömning av framtida
intäkter för värme och el. Dessa uppskattningar och
antaganden kan komma att leda till risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och
skulder eller intäkter och kostnader.
Prognosen för material in till våra deponier
bygger på marknadsvärdering av befintliga och
planerade bygg- och infrastrukturprojekt i regionen.
Intäkter för deponi skall täcka kostnad för sluttäckning när deponin är fylld samt driftskostnad i 25 år
därefter. För dessa kostnader görs avsättningar under
åren då deponierna är i drift. En ny dom gällande
2019 och framåt från Mark- och miljödomstolen
innebär att Renova får deponera 150 000 ton per
år per år mot tidigare 100 000 ton. Även tillstånd
för Tagene har förändrats och tillståndsansökan
har innehållit tre större delar vilket innebär höjning
av befintlig deponi med 15 meter, berguttag för att
få större deponivolym, anläggande av inertdeponi
samt även utökad avfallshantering. Deponierna står
för ca 5% av koncernens externa intäkter. En ny
avsättning för framtida sluttäckningskostnad har
beräknats under 2019.
Värmeavtalet är en väsentlig del av Renova Miljö
AB:s intäkter. En volym eller prisförändring i avtalet
kan leda till en större resultatpåverkan. En bedömning görs av leveranser och priser för att ta fram
prognoser på framtida kassaflöden. Bedömningar
görs av framtida elmarknad och större förändringar
av elprisets utveckling kan ledan till framtida
resultatpåverkan. Värme och el står för 15–20% av
koncernens externa intäkter.
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Not 3 Inköp och försäljning
mellan koncernbolag
Uppgifter om moderföretaget
Moderföretag i den minsta koncern där Renova
Miljö AB är dotterföretag och koncernredovisning
upprättas är Renova AB, 556108-3337, Göteborg.
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
inom Renovakoncernen
Av årets inköp avser 73 840 Tkr (75 916) inköp från
andra koncernbolag.
Av årets försäljning avser 144 195 Tkr (136 286)
försäljning till andra koncernbolag.
Lån från närstående
Under 2019 har Renova Miljö AB flyttat sina
krediter från den koncerngemensamma krediten
direkt till Göteborgs Stads gemensamma kontolösning. Utnyttjat belopp per 2019-12-31 845 893
(670 175).

Not 4 Nettoomsättningens
fördelning
2019

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:
Avfalls- och
behandlingsintäkter

457 604

2018

426 076

Värme- och elförsäljning

189 600

187 730

Insamlings- och
transportintäkter

291 336

308 019

64 729

62 248

Övriga
försäljningsintäkter
Summa

1 003 269

984 073

Utav övriga rörelseintäkter avser 15,0 mkr (13,2)
hyresintäkter för lokaler.
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Not 5 Operationella leasingavtal
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter upp
går till 26 486 (28 406) tkr.
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år

Förfaller till betalning senare än ett
men inom 5 år
Förfaller till betalning senare än
fem år
Summa

2019

4 821

2018

2 982

72 268 43 741
58 696 33 869

135 785 80 592

För Renova Miljö inkluderar uppgifterna i denna
not även finansiella leasingavtal, vilka redovisas
som operationella. Förutom hyra av lokaler, avser
avtalen leasing av bilar för transportändamål och
inventarier. Bilar leasas på 7 år med möjlighet till
utköp.

Stadsrevisionen i Göteborg
Revisionsuppdrag

Sjukfrånvaro män %

Total sjukfrånvaro %

Kvinnor
Män

Totalt

Löner och ersättningar till övriga
anställda
Övriga personalkostnader

96

374

470

2018
88

379

467

205 038 205 994
7 409

7 620

69 035

69 384

84 771

85 210

212 447 213 614

15 737

15 826

Totala löner, ersättningar, sociala
kostnader och pensionskostnader 297 219 298 823
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel styrelseledamöter på balansdagen

2019

2018

120

-

108

109

2018

5,27

5,87

4,85

22%

33%

Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare

50%

40%

Andel män i styrelsen

Män

78%

50%

67%

60%

Not 9 Goodwill

2019
3,19

Andel kvinnor i styrelsen

3,01
5,32

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

Utgående ackumulerade
avskrivningar

Utgående redovisat värde

18

2019

Löner och andra ersättningar

Pensionskostnader

Not 7 Sjukfrånvaro personal
Sjukfrånvaro kvinnor %

Medelantalet anställda

Sociala avgifter enligt lag och avtal

Not 6 Arvode till revisorer
Ernst & Young
Revisionsuppdrag

Not 8 Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader

2019

30 137
30 137

2018

30 137
30 137

-30 137

-30 137

-30 137

-30 137

-

-

RENOVA MILJÖ AB

Not 10 Maskiner och andra
tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar

-Försäljningar och utrangeringar
-Omklassificeringar

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar

-Försäljningar och utrangeringar

-Avskrivningar

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

2018

-10 189

-

1 546 810 1 488 979

57 831

1 624 783 1 546 810

-891 280 -819 417
990

-73 454

-

-71 863

-963 744 -891 280

Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

Försäljningar och utrangeringar

Ingående
anskaffningsvärden
Årets förändringar
Försäljningar och
utrangeringar

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
Försäljningar och
utrangeringar

Avskrivningar
661 039

655 530

2019

2018

495 441

455 974

32 087

39 467

-2 010

525 518

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Ingående nedskrivningar

Not 11 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
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Not 12 Fordon, Inventarier,
verktyg och installationer

2019

88 162

l

-

495 441

-234 656 -213 979

Utgående ackumulerade
nedskrivningar

Utgående redovisat värde

2019

182 287

173 136

-5 575

-7 231

15 980

182 287

-134 336

-129 035

4 575

6 386

-12 430

-11 687

-142 191

-134 336

-732

-732

-732

-732

49 769

47 219

Not 13 Pågående nyanläggningar
Ingående nedlagda kostnader

Under året nedlagda kostnader

2019

116 829

296 894

-20 621

-20 677

Utgående redovisat värde

270 241

260 785

Utgående redovisat värde

Bokfört värde byggnader

208 537

197 071

270 241

260 785

Not 14 Räntekostnader och
liknande resultatposter

Utgående ackumulerade
avskrivningar

Bokfört värde mark

-255 277 -234 656

61 704

63 714

16 382

192 692

Under året genomförda
omfördelningar

Årets avskrivningar

2018

Utgående nedlagda
kostnader

2018

60 712

184 435

-153 787

-128 318

259 936

116 829

259 936

116 829

Renova Miljö AB har erlagt ränta till Renova AB på
den del av koncernens kredit hos koncernbanken
som Renova Miljö AB utnyttjat 9 581 tkr (9 026).
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Not 15 Bokslutsdispositioner
Skillnad mellan bokförda
avskrivningar och avskrivningar
enligt plan
Summa

2019

2018

-60 000

-50 247

-60 000

-50 247

uppskjuten skatteskuld hänförlig till
byggnader och mark
Summa

2019

2018

Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande
skattesats (21,4%)

2 051

2 051

953

953

2019

2018

-2 960

-83

-2 960
3 265
3 265

83
83

-89

-157

42

Skatteeffekt övrigt

-1 994

-100

Redovisad skattekostnad

-2 960

-83

-

82

Skattekonto

Övriga fordringar

Summa

765

1 032

786

611

Upplupen intäkt Skrotfrag

1 068

Upplupen intäkt
Kungälvsentreprenad

1 147

900

-

2 485

17 116

19 483

1 198

-

Upplupen hyresintäkt

1 455

-

Förutbetald avfallsskatt
balningslager

Upplupen intäkt verkstan
AOL

2 562

3 266

1 736

43 569

56 950

Not 20 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 20 000 st aktier med
kvotvärde 100.

Not 21 Förslag till disposition av
resultatet
Till årsstämmans förfogande står följande
vinstmedel:
2019

Balanserad vinst

Not 18 Övriga fordringar
Avfallsskatt

Upplupen intäkt slaggskrot

-

-83

-110

Skatteeffekt ändrad skattesats

3 848

22 838

941

Övriga poster

-18

Skatt hänförlig till tidigare års
redovisade resultat

3 714

13 568

Upplupen NOx-intäkt

Förutbetalda hyreskostnader

-699

Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader och intäkter

2018-12-31

Upplupen intäkt trälager

Not 17 Skatt på årets resultat
Aktuell skatt

Upplupna kundfakturor

2019-12-31

Upplupen intäkt Tjörn
entreprenad

Not 16 Uppskjuten skatt
Skillnaden mellan å ena sidan den
inkomstskatt som har redovisats i
resultaträkningen samt å andra sidan
den inkomstskatt som belöper sig på
verksamheten utgörs av

Not 19 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

2019

2018

3 433

2 590

266

289

4 906
8 604

609

204 056

Årets vinst

305

204 360

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att i ny räkning överförs

204 360

3 487

Not 22 Obeskattade reserver
Ackumulerad skillnad
mellan bokförda
avskrivningar och
avskrivningar enligt plan
Summa
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2019-12-31

2018-12-31

286 005

226 005

286 005

226 005
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Not 23 Avsättningar
Avslutningsarbeten Tagene deponi
Återställande av Fläskebo deponi

Avsättning vid periodens utgång

2019

17 849
10 340
28 189

2018

15 992
3 429

19 421

Upplupna komp.löner

Upplupna semesterlöner

Upplupna räntekostnader
Upplupen löneskatt

Upplupna lönekostnader
AOL

Not 24 Upplåning
Räntebärande skulder
Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

Skulder till Göteborgs stads
koncernbank
Summa

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Summa

Ej konterade fakturor

2019-12-31

2018-12-31

-

670 175

845 893

670 175

845 893

-

-

-

100 000

100 000

Ingen del av långfristiga skulder förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Samtliga lån är upptagna i Göteborgs Stads kon-

cernbank.Det lån som Renova Miljö AB har hos
Renova AB i Göteborgs Stads gemensamma koncernlösning redovisas som koncernmellanhavande.
Under 2019 har Renova Miljö AB flyttat sina krediter från den koncerngemensamma krediten direkt till
Göteborgs Stads gemensamma kontolösning.

Not 25 Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut
Händelser som påverkat resultatet väsentligt har
inte inträffat efter balansdagen.

ÅRSREDOVISNING 2019

Not 26 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Upplupna sociala avgifter

Från och med 2017 gör Renova Miljö AB
avsättningar för återställande av deponier.

l

Förutbetald intäkt
bränslelager

2019-12-31

2018-12-31

11 787

11 300

1 174
9 314
-

3 674
836

6 947

1 085
8 832
81

3 839

628

3 656

12 187

14 617

2 554

3 138

Upplupna
tjänstepensionspremier

1 072

1 094

Upplupna kostnader för
flygaska

2 238

339

1 619

1 819

1 507

Upplupna reparationskostnader Sävenäs

1 430

438

978

-

Förutbetald intäkt från
Statens energimyndighet
för vätgasbil

1 800

-

Upplupna transporter och
bränsle

Upplupna IT-kostnader

Upplupna kostnader för
verksamheten
Materialåtervinning

Helårsjustering
entreprenader

Övriga poster
Summa

4 437

62 586

2 005

4 155

57 994

Not 27 Ställda säkerheter
För skulder till
kreditinstitut:

Garanti fullgörande av
åtagande

2019-12-31

2018-12-31

33 000

-

33 000

-
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Resultaträkning Flerårsöversikt
Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar

2019

2018

2017

1 025 937

1 001 971

1 036 802

179 621

164 180

174 611

-846 316

-837 791

2016

977 713

2015

921 678

-862 191

-822 400

-785 256

155 313

136 421

-106 505

-104 228

-100 999

-96 909

-92 348

Finansiella intäkter och kostnader

-9 851

-9 622

-9 655

-11 310

-11 309

Resultat före bokslutsdispositioner
och skatt

63 265

50 330

63 957

47 094

32 765

-60 000

-50 247

-63 958

-44 000

-31 938

-2 960

-83

-1 549

-2 660

-795

Rörelseresultat efter avskrivningar

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt

Årets resultat

73 116

3 265

305

59 952

83

0

73 612

-1

-1 550

58 404

3 094

434

44 074

827

32

Balansräkning Flerårsöversikt
2018

2017

2016

2015

1 240 985

1 080 363

1 015 638

975 107

1 004 387

Summa tillgångar

1 564 809

1 412 833

1 286 963

1 308 293

1 452 000

Eget kapital

224 361

224 056

224 056

225 606

225 172

Långfristiga skulder

876 133

690 549

581 341

463 513

130 000

1 286 963

1 308 293

Omsättningstillgångar

Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder

Summa skulder och eget kapital

22

2019

Anläggningstillgångar

323 824

286 005
178 310

1 564 809

332 470

226 005
272 223

1 412 833

271 325

175 758
305 808

333 186

111 800

507 374

447 613

67 800

1 029 028

1 452 000
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Resultat- och balansräkningarna kommer att
föreläggas årsstämman 2020-03-12 för fastställelse.
GÖTEBORG 2020-02-07

____________________________
ANDERS ÅSTRÖM
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-02-07.

EY

____________________________
HANS GAVIN
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport för år 2019
Till årsstämman i Renova Miljö AB, Org.nr 556946-0321
Till kommunfullmäktige i ägarkommunerna för kännedom
Vi, lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i ägarkommunerna, har granskat Renova Miljö AB:s
verksamhet under år 2019.
Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och
föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska om bolagets
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om
bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god
revisionssed i kommunalverksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman
har fattat. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövts för att ge rimlig
grund för vår bedömning. Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Göteborg den 7 februari 2020
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Lars Lewander

Vivi-Ann Nilsson

Lekmannarevisor utsedd av kommunfullmäktige
i ägarkommunerna

Lekmannarevisor utsedd av kommunfullmäktige
i ägarkommunerna
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Renova Miljö AB, org.nr 556946-0321
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Renova Miljö AB för räkenskapsåret 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av Renova Miljö AB:s finansiella ställning per den
31 december 2019 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Renova Miljö AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om att årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings
principer som används och rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
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• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker
hetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Renova Miljö AB för
räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Renova Miljö AB enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig
med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets ekonomiska situation och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande
sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men ingen garanti för att en revision som utförs
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
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föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Göteborg den 10 februari 2020
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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HÅLLBART. HÄR OCH NU. VI OCH DU.
En hållbar morgondag är en del av Renovas vision. Men faktum
är att vi tack vare ett långsiktigt arbete i många avseenden redan
är hållbara, här och nu. Hållbarhetsfrågorna är inte bara centrala
för oss, utan också för våra kunder, samarbetspartners och
allmänhet. Och om vi arbetar tillsammans kan vi nå större och
snabbare resultat än om var och en verkar för sig. Med gemensamma krafter skapar vi en hållbar framtid, vi och du.

Renova Miljö AB Box 36 401 20 Göteborg 031-61 80 00 info@renova.se www.renova.se
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