
 
 

 

 

 

1(1)                                    

Postadress Säte Org.nr. Telefon   E-post Internet 
Himmerfjärdsverket  Botkyrka 556050-5728 08 410 776 00  info@syvab.se  www.syvab.se 
147 92 Grödinge 

Grödinge den 21 februari 2022 
 

 

Dagordning 

 
Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 10 mars 2022 kl. 09.30. 

Plats: Landsort, Himmerfjärdsverket 
  
1. Mötets öppnande  
2. Fastställande av dagordning 
3. Föregående protokoll 
4. Justerare är vice ordförande jämte ordförande, enligt tidigare beslut 
 
Informationsdel 

5. Verksamhetsrapport 1/22        Utsändes  
6. Ekonomirapport         Utsändes 

6.1 Ekonomirapport 
Bilaga – Finansiell riskrapport  

6.2 Investeringar         
7. Rapport – Statusen i NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket)  Utsändes 
8. Information om kemikaliebrist      Utsändes 
9. VAS-rådets slutrapport om reningsverken och vattendirektivet  Utsändes 
10. Information om ett visselblåsarärende      Utsändes 

 
Beslutsärenden 
11. Årsredovisning 2021 (Förvaltningsberättelse och ekonomidel)   Utsändes 

Bilaga - Revisionsrapport                  
12. Statusredovisning av ägardirektiv       Utsändes   
13. Investeringsframställan för solcellsanläggning     Utsändes                                   
14. Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund årsstämma 

den 29 april, plats ej fastställd 
15. Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma den 9–11 maj i Stockholm 
16. Övriga frågor             
17. Mötets avslutande 

mailto:www@syvab.se


 
 
Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Gäller från: 

Rapport § 5 Verksamhetsrapport 1 1(9) 2022-02-21 
Ansvarig för dokumentet (PL):                       Sign: Granskad och fastställd av (PÄ)                                   Sign: Rev. datum: 

H-Lemström/P.Lindskog/K. Wåhlgren/K.Öhman/ 
S.Milton/G.Lord 

Sara Söhr   

 

 

Postadress Säte Org.nr. Telefon  Telefax E-post Internet 
Himmerfjärdsverket  Botkyrka 556050-5728 08 410 776 00  08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 
147 92 Grödinge 

                                  

§ 5 Verksamhetsrapport 1/22 
 
Aktuellt resultatläge 

 
 

Av-
vikelse 

Noti-
fiering 

Plan- 
enligt kommentar 

PROCESS 

Labb     

Processtyrning    
Förhöjd utgående halt av fosfor och kväve pga. 
ombyggnationen. 

Slamkvalitet      

Forskning/UTV      
     

EKONOMI 

Resultaträkning     

Reinvesteringar     

Nyinvesteringar     
     

PRODUKTION 

Driftläge     

Många skraphaverier på bassängblocket. Reparationer 
försenas pga. covid-19 som orsakar längre 
leveranstider på vissa reservdelar. 

Interna Projekt     
     

EL/IT 

Driftläge     

Onlinemätning      

Utvecklingsarbete     
     

FÖRETAG 

Personal     Förhöjd sjukfrånvaro pga. covid-19 

Arbetsmiljö     

Resultatmål    
Påverkas av en svag biogasmarknad. Vi ser dock en 
ökad efterfrågan vilket är positivt. 
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Process 
Syvab har tillstånd att ta emot och behandla avloppsvatten motsvarande en belastning på 350 000 
personekvivalenter beräknat som årsmedelvärde samt att mottaga och behandla 50 000 ton externt material.  
Reningskraven baseras på årsmedelvärde. Under ombyggnadsperioden gäller följande gränsvärden; 
Kväve: 8 mg/l 
Fosfor: 0,4 mg/l 
BOD: 8 mg/l 
COD: 70 mg/l 

 

Resultat 2021 

Efter att ansökan för förhöjda utsläpp av kväve, fosfor och BOD, till följd av ombyggnaden, godkändes för 
2021 har samtliga villkor innehållits. Utgående halter se i tabell nedan.  
 
Tabell 1. Utgående reningsresultat för 2021 i mg/l. 

Parameter 2021 (mg/l) Villkor (mg/l) 
Tillfälligt villkor 2021  

(mg/l) 
Status 

Kväve 8,6 8 10  
Fosfor 0,47 0,4 0,6  
BOD 8,5 8 10  
COD 42 70   

 

 

Resultat vecka 1–4, 2022 

A. Inkommande flöde 
Inkommande flödet uppgår till 115 600 m3/d som medelvärde. 

 
B. Inkommande belastning 

Inkommande belastning uppgår till 215 523 personekvivalenter. 
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C. Reningsresultat 

Tabell 1. Utgående reningsresultat vecka 1-4 för 2022 i mg/l. 

Parameter Vecka 1–4 (mg/l) Villkor (mg/l) Status 
Kväve 11,0 8  
Fosfor 0,49 0,4  
BOD 9,8 8  
COD 43 70  

 
Ombyggnaden har en fortsatt negativ påverkan på reningen. Under årets start har fler 
sedimenteringsbassänger än planerat varit ur drift pga. trasiga slamskrapor. Detta har inneburit att istället 
för 25 %, till följd av avstängningarna inom NKH, har det varit 38% mindre sedimenteringsvolymer för 
det aktiva slammet. Detta har resulterat i att flödet genom biologiska reningen, nitrifikationssteget, har 
behövts begränsas, då den hydrauliska belastningen annars blir för hög igenom 
sedimenteringsbassängerna. Om flödet är för högt kommer det aktiva slammet inte att kunna 
sedimentera för att sedan kunna pumpas tillbaka till den biologiska reningen. Då förloras 
mikroorganismer och reningen försämras ytterligare. Det vatten som inte kan ledas igenom 
nitrifikationen förbileds till utgående kanal efter att det passerat försedimenteringen. Förbiledning höjer 
utgående halter. 
 
En plan har gjorts för att åtgärda trasiga skrapor i sedimenteringsbassängerna under våren. Denna årstid 
med perioder av höga flöden med kallt smältvatten är utmanande för processen även utan en pågående 
ombyggnation, därmed är det inte ovanligt med sämre reningsresultat denna tid på året.  
 
Sedan vecka 3 och framåt har halterna på utgående totalfosfor och BOD sett bättre ut och ligger nu 
under gränsvärdet. 

 
Strategin för 2022 är att ha ett större fokus på reningen av fosfor under början av året då det är mer 
utmanande att få en bra rening av fosfor under hösten. Kvävereningen har bäst förutsättningar när 
vattnet är varmt och därmed kommer bättre värden att kunna uppnås under senare delen av våren. Vårt 
mål är att klara samtliga ordinarie reningskrav som ställs på bolaget. 

 
Biogas 
Rågasproduktionen har varit lite lägre under hela 2021. Från december 2021 och fram tills nu har 
produktionen haft kraftiga variationer bl.a. pga. högflödesperioder av inkommande vatten till verket. Detta 
har medfört att fordonsgasproduktionen stängts under en period under 2022 då rågasproduktionen varit 
väldigt låg då det inte finns tillräckligt med slam för rötningsprocessen. Tillgången på äggpulver, som är ett 
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externt material som ger en högre gasproduktion, ser mörk ut då priset stigit otroligt mycket pga. att 
spannmålspriserna gått upp som i sin tur skapat en efterfrågan av äggpulvret på marknaden.    

 

Slammet har haft godkänd kvalitet enligt Revaqs krav och har kunnat spridas på åkermark efter hygienisering.  

 

Forskning och utveckling 
Utvecklingsanläggningen (piloten) är i drift och utgående reningskrav uppfylls. Planen för det kommande året 
är att fortsätta bekräfta processparametrar och beräkningar som gjorts i NKH-projektet samt att fortsätta 
köra steget för läkemedelsrening med granulerat aktivt kol tills vi måste byta ut det aktiva kolet i filtren. 
Utredningar har gjorts avseende denitrifikationshastigheten för det sista steget med denitrifikation i 
processen. Ett examensarbete som genomfördes under våren 2021 visade att hastigheten i piloten var lägre än 
det teoretiska värde som använts vid dimensionering. Det medför att bakterierna arbetar långsammare än 
beräknat och att större volymer därför kan behövas för denna zon. Försöken har nu gjorts om och dessa 
bekräftar resultaten från examensarbetet. Vår konsult Ramböll har nu startat en utredning för att se om 
justeringar behöver göras i fullskalan. 
 
I piloten utreds även orsaker till den höga doseringen av järnsulfat som krävs för att fälla fosfat till önskade 
nivåer. Åtgärder för att hantera flytslam ses fortsatt över både i piloten och för framtida verket. 
Erfarenhetsutbyte med Henriksdals reningsverk har gjorts och kommer fortsätta under våren. 
 
Syvab medfinansierar ett doktorandprojekt med titeln ”Kol som resurs”. Inom ramen för detta projekt 
kommer Syvab under hösten 2022 att ta emot en pilotanläggning, som kopplas på vår befintliga pilot. I den 
nya piloten kommer vårt eget slam och externt organiskt material att brytas ned till flyktiga fettsyror (kolkälla), 
som sedan doseras till zonen för efterdenitrifikation i vår ordinarie pilot. Om denna egenproducerade kolkälla 
kan upprätthålla en hög kväverening kan mängden metanol som idag används minskas. Det skulle medföra en 
lägre användning av kemikalier och sänka Syvabs koldioxidavtryck. Försöken kommer att pågå under ca 6 
månader.  
 
Syvab har medfinansierat ett projekt som studerat förekomst av läkemedelsrester i slamgödslad åkermark och 
vidare spridning till miljön. Studien har utförts av Sahar Dalahmeh på SLU. Resultaten visar följande: 
- Kontinuerlig, regelbunden och långvarig spridning av slam på åkermark orsakar inte ackumulering av 

läkemedel i jorden. 
- Läkemedel i slam späds ut till låga halter efter inbladning i jord och bryts snabbt ned efter slamspridning.  
- Regn på nyligen slamgödslad sandjord orsakar inte läckage av läkemedel från mark till jordvatten.  
- Fyra läkemedelssubstanser hade en tendens att binda till jordpartiklar och fler studier behövs för att 

studera dessa substansers beteende och nedbrytning i jord.  
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En student genomför under våren 2022 sitt masterexamensarbete på Syvab med att studera luftstyrning i 
pilotens membranfilter, syftet är att utreda om luftningsbehovet kan sänkas och samtidigt behålla en bra 
prestanda över membranfiltren. En annan student gör under våren sin praktik, lärande i arbete (LIA), på 
laboratoriet och kommer utreda hur provhanteringen kan påverka det slutliga analysresultatet. Att bereda 
plats för studenter är viktigt för att säkra både vårt eget och övriga branschens framtida kompetensbehov.  

 
Produktion - Anläggning och underhåll 
På bassängblocket har vi haft en del skraphaverier, vilket påverkat produktionen och processen negativt. Vi 
arbetar intensivt med att komma i kapp, så att processen ska få så goda förutsättningar som möjligt. Detta 
sker samtidigt som NKH-projektet pågår för fullt med ombyggnationer ute på bassängblocket. 
 
I slutet av året fick vi ett större haveri på en av de två pumpar som transporterar det torkade slammet till 
silon. Vi fick problem med att reparera den eftersom pandemin gjorde att leverantören hade problem att få 
fram nya delar. Vår egen verkstadspersonal kunde dock reparera de kritiska delarna, så att pumpen kunde 
fungera i väntan på de nya delarna. Vi vet inte vad haveriet berodde på, men vi har sett ett ökat slitage på 
avvattningscentrifugerna under det sista kvartalet. 
 
Arbetet med att bygga upp vår verkstad pågår enligt plan. Avdelningen ska i större utsträckning utföra pump- 
och mekaniska arbeten på anläggningen, förbättringsarbeten samt underhåll i egen regi. Vi har nu tillsatt de 
vakanta mekanikertjänsterna. Kvar att rekrytera är en Verkstadschef, Produktionschefen tar den rollen fram 
till ny chef finns på plats. 
 
Problemen med skivdiskfilter kvarstår. Anläggningen är sårbar under ombyggnaden, då den får ta många 
smällar i och med att reningssteget ligger som sista steget. Att upprätthålla en hög kapacitet och funktion på 
filtret är en utmaning då det kommer att bestå under hela ombyggnaden. Vi arbetar intensivt tillsammans med 
leverantören för att hitta förbättringar. 
 
Vi arbetar enligt 5S – Ordning och reda. Detta genomförs just nu på samtliga ansvarsområden, där stort 
fokus läggs på förebyggande underhåll och på problemområden. 
 
Arbetet med Systematiska Brandskyddsarbete (SBA) pågår. Vi har fortsatt med arbete inom arbetsmiljö och 
öka tryggheten och säkerheten på anläggningen. Nya rutiner och metoder är införda, åtgärder efter våra 
skyddsronder hanteras snabbare och nya gasvarnare med smarta inbyggda lösningar har införskaffats. 
 
Produktionen är åter mer involverad i arbetet med NKH-projektet i syfte att säkerställa att rätt utrustning 
väljs samt att den interna kompetensen tas tillvara vid komplexa frågor vid ombyggnaden. 
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EL 

Under kvartal fyra har vi använt 6 686 MWh el-energi. Det är en ökning med 181 MWh mot samma period 
2020. Den stora ökningen i november berodde på att vi hade vår gasmotor, som producerar luft till 
luftningsbassängerna, avstängd för service i två veckor. Under den tiden använde vi våra eldrivna 
blåsmaskiner i stället som använder mycket energi, vilket motsvarade ungefär 280 MWh. 
 

 
 
Vi har fortsatt bytt ut äldre belysningsarmaturer mot LED-armaturer som är betydligt bättre. 
 
Det nya reservkrafts aggregatet är installerat men ej driftsatt. Nu är också fördelningscentralerna monterade 
men den planerade kabeldragningen har fått skutas på framtiden på grund av den ökade smittspridningen av 
covid-19. Den nya reservkraftsanläggningen beräknas vara i drift Q2 2022. 
 
Etapp 1 (administrationsbyggnaden och verkstaden) av säkerhetssystemprojektet med nya lås och taggar är 
genomfört. Vi har upplevt lite inkörningsproblem men i det stora hela går det bra. 
I övrigt har vi jobbat med planering av driftsättning av den nya tillbyggnaden och även riskhantering i den nya 
anläggningen. 
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IT 
I november 2021 släppte eSam en rapport om molntjänster, ” Digital samarbetsplattform - det finns lämpliga 
och lagliga alternativ för offentlig sektor”. Bakgrunden till rapporten är att under våren 2021 utredde 
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten gemensamt förutsättningarna för att ersätta programvaran Skype 
för företag, nu kallat Teams. Utredningen gjordes med anledning av beskedet att stöd och underhåll för Skype 
skulle upphöra inom cirka fem år och en dom från EU-domstolen där domstolen, förenklat beskrivet, 
bedömde att utformningen av de amerikanska underrättelse- och övervakningsprogrammen inte uppfyllde 
EU:s krav på hur personuppgifter får hanteras. I rapporten nämns ett flertal andra alternativ till 
Skype/Teams. Vi beslöt oss för att testköra programvaran NextCloud. I paketet finns bla. 
dokumenthantering och chattprogrammet Talk som ersätter Teams. Fördelar med Talk är bättre ljud och bild 
än Teams. Nackdelar går i dagsläget inte att stänga av bakgrundsljud. 

 

Revidering av dokumentation och av processen för hantering av ansökningar om brunnsanläggning i närhet 
av Syvabs tunnlar har genomförts med stöd av geotekniker. Anledningen är att ofta behandlas 
fastighetsägares ansökningar om brunnsborrning som utvinning av bergvärme. 

 

Uppdateringen av besökssystemet är nu klart. Administrationsgränssnitt har utvecklats för hantering, 
planering och översikt av besökare, kommande besök, studiebesök, sms-utskick m.m. 

 

Utveckling av system för IT-support pågår. Systemet är tänkt att ge en bättre översikt för pågående ärenden 
hos IT samt att för användarna möjliggöra enkel rapportering av IT-relaterade ärenden. 
 
Projekt 
Utvecklingsprojektet UTV (pilotanläggningen) 
Kemikaliedoseringen för natriumhypoklorit är nu ombyggd och driftsätts under februari. Detta ska underlätta 
för personalen vid tvätt av membranfiltren.  
 
Installationen av den nya grovreningssilen har genomförts och fungerar väldigt bra. Numera har vi inte 
bekymret med sten, grus och skräp i försedimenteringen.  
 
Slam 
Projektet med utbyte av gamla befintliga centrifuger för avvattning av slam fortsätter. Vi har fått leverans av 
en ny centrifug, men pga. leveransförseningar av frekvensomvandlare har den ännu inte kunnat installeras. 
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Arbetet planeras att genomföras under mars. Leverans av ytterligare en ny centrifug sker i februari och 
kommer att bytas ut senare under våren.  
 
Mark 

Vi har avverkat och snyggat till marken runt fastigheterna Elsaborg och sommarstugan. Nu ser det öppet och 
ljust ut runt husen.  
 
Elsaborg - lägenhet ett och tre 

Renovering av lägenheterna pågår för fullt och lägenhet ett är strax klar. I lägenhet tre blir däremot 
renoveringsarbetet betydligt mer omfattande. Vi byter alla ledningar, värme och tappvatten, då de var i väldigt 
dåligt skick. VS-installationen utförs enligt ”Säkert vatten”. Vi byter alla golv samt målar väggar och tak.  
 
Entreprenörsbodar vid filterbyggnaden 

Bodarna är nu ombyggda samt möblerade och används av våra entreprenörer.  
 
Ny säkerhetsutbildning 

Vi är i full gång med att ta fram vår nya säkerhetsutbildning, arbetet görs tillsammans med SSG Standard 
Solutions Group. Vi börjar med att ta fram Employee safety som riktar sig till vår personal på Syvab. Vi 
beräknar att ta den i bruk i vår.  

Därefter går vi vidare med en likande kurs för våra entreprenörer kallad SSG-Entre grundkurs. 

 
Bassängblocket – statuskontroll av betong 
Vi har beslutat att undersöka linje sju för att kontrollera statusen på betongen och se om åtgärd behöver 
vidtas i samband med att linjerna tas ur drift för ombyggnad inom NKH. Hittills har vi tittat på 
luftningsbassängerna och vi kommer därefter att fortsätta med bassängerna i försedimenteringen, 
mellansedimenteringen och eftersedimenteringen i februari.  
 
Administrationshuset  
Renovering pågår av VDs rum, möteslokalen Björkholmen, fem kontorsrum samt WC.  
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Förberedande arbeten i kulvert B004 

Projektering av förberedande arbeten pågår. I det här projektet ingår också en ny lösning för pumpar för 
flytslam.    

Nuvarande plats för flytslampump. 
  

 
 
DynaDisc i filterbyggnaden  
Vi har precis startat en förstudie för att göra arbetsmiljön bättre vid tvätt av de 6 skivdiskfiltren.  
För att minska det riskfyllda manuella arbetet är tanken att automatisera tvättsekvenserna.  

 
Personal 
Sjukfrånvaron för 2021 hamnade på 6,39 % vilket är något lägre än 2020. Fortfarande rekommenderas att 
man stannar hemma vid covid-symptom, men restriktionerna har lättat och förhoppningsvis minskar 
smittspridningen under 2022 och då även sjuktalen. 
 
Vi har några rekryteringar på gång varav en är en chefsposition. Ett flertal rekryteringar har slutförts under 
senare delen av 2021 och vi har därför en del nyanställda som börjar sina tjänster under första kvartalet 2022, 
bla. en ny ekonomichef. 
 
I skrivande stund pågår planering inför friskvårdssatsningar 2022. 
 
Utbildning i hjärt-/lungräddning kommer att ske i maj. 
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§ 6.1 Ekonomirapport  

Resultat i januari följer budget bra och inga större avvikelser förekommer. 
 
Budget för biogas har sänkts med 40 % pga. minskad efterfrågan. I januari ligger vi under 1/12-del av 
budget, men det är vanligt med lägre efterfrågan i januari. Budgeterad biogasförsäljning på helår 
prognostiseras hålla.  
 
Under januari har ny upplåning gjorts med 150 miljoner kronor genomförts. Vår ränta uppgår till 0,49 % 
på hela låneportföljen och samtliga nyckeltal följer finansieringspolicy. En översyn ska ske av 
finansieringspolicy, detta för att minska risknivån nu när låneportfölj ökar. Den rörliga limiten bör minska 
och bindningstid av lån öka. Idag är rörlig del 18 % jämfört med limit som är 65%. Bindningstiden är 1,7 
år och limit anger 1–3 år.  
 
I augusti är det dags för nästa upplåning och borgensutrymme finns kvar även för denna upplåning.  
 
I juni kommer borgenssteg 2 göras för NKH-projektet. Rutinen är att styrelsen tar beslut och därefter 
skickas begäran till respektive kommun i enighet med aktieägaravtalet. Den kommunala processen för 
borgenstäckning kan vara mellan 3-6 månader. Vi har borgensutrymme för upplåning i december, så det 
finns en hygglig tidsmarginal för att säkra likviditeten för bolaget och ombyggnationen.  
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Intäkter Budget 2022 Budget  per 220131 Utfall 220131  Prognos 2022 

Anslutningsavgifter 184 360           15 363                  15 363             184 360           

Övriga rörelse int 9 155               763                        371                   9 155               

Totala intäkter 193 515          16 126                  15 734             193 515          

Kostnader Budget 2022 Budget  per 220131 Utfall 220131  Prognos 2022 

Drift

Kemikalier 20 655 -            1 721 -                   2 848 -              20 655 -            

Slamtransport 14 500 -            1 208 -                   955 -                  14 500 -            

Energikostnad 24 900 -            2 075 -                   2 423 -              24 900 -            

Övrigt drift 37 310 -            3 109 -                   1 723 -              37 310 -            

Summa drift 97 365 -            8 114 -                   7 949 -              97 365 -            

Personal Budget 2022 Budget  per 220131 Utfall 220131  Prognos 2022 

Lönekostnader 31 540 -            2 628 -                   2 830 -              31 540 -            

Pensionskostnader 4 500 -              375 -                       111 -                  4 500 -              

Sociala kostnader 9 915 -              826 -                       839 -                  9 915 -              

Utbildning 565 -                  47 -                         77 -                    565 -                  

Övrigt personal 2 075 -              173 -                       86 -                    2 075 -              

Summa Personal 48 595 -            4 050 -                   3 943 -              48 595 -            

Finansiellt Budget 2022 Budget  per 220131 Utfall 220131  Prognos 2022 

Avskrivning 41 355 -            3 446 -                   3 629 -              41 355 -            

Ränteintäkter -                     -                          -                     -                     

Räntekostnader 8 000 -              667 -                       330 -                  8 000 -              

Övrigt finansiellt 3 200 -              267 -                       -                     3 200 -              

Skatt -                     -                          -                     -                     

Summa Finansiellt 52 555 -            4 380 -                   3 959 -              52 555 -            

Totala kostnader 198 515 -         16 543 -                 15 851 -            198 515 -         

Bokslutsdisposition 5 000               417                        417                   5 000               

Resultat -                     -                          300                   -                     
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Biogasverksamheten 2022 (Tkr)

Budget Budget 220131 Utfall 220131 Helårsprognos
Intäkter 
Biogasintäkter 8 000                      667                          346                          8 000                      
Substratintäkter 120                          10                            20                            120                          
Summa intäkter 8 120                      677                          366                          8 120                      

Driftskostnader -                           
Underhåll / drift 1 200 -                     100 -                         150 -                         1 200 -                     
El 700 -                         58 -                           52 -                           700 -                         
Arbetstid 1 200 -                     100 -                         98 -                           1 200 -                     
Substrat omkostnad 750 -                         63 -                           56 -                           750 -                         
Rejectkostnad 470 -                         39 -                           37 -                           470 -                         
Summa driftskostnader 4 320 -                     360 -                         393 -                         4 320 -                     

Kapitalkostnad -                           
Räntor 1 200 -                     100 -                         102 -                         1 200 -                     
Avskrivning 2 600 -                     217 -                         217 -                         2 600 -                     
Summa kapitalkostnader 3 800 -                     317 -                         319 -                         3 800 -                     

Resultat -                           -                           346 -                         -                           

mailto:www@syvab.se


Internbanken

Kapitalbindning

Antal år Mkr

0-1 år 234 Ja

1-2 år 630

2-3 år 0

3-4 år 340

4-5 år 0

5-10 år 96

>10 år 0 Ja

Totalt 1 300

* I möjligaste mån max 65% förfall inom 0-1 år.

Genomsnittlig kapitalbindningstid: 2,3 år

Räntebindning

Antal år Mkr

0-1 år 780 Ja

1-3 år 200

3-5 år 200

5-10 år 120

> 10 år 0

Totalt 1 300

Ränta 0,49%

1,7 år

Kommunal borgen

Botkyrka kommun

Södertälje kommun

Nykvarns kommun

Stockholms stad & Huddinge kommun

Salems kommun

Totalt

- Samtliga motparter har rating som är godkänd enligt Finanspolicy

1 150

RÄNTERISK

15,4%

100,0%

Genomsn. 

räntebindn.tid

2022-01-31

Inom 

limit?

73 800 000

Varav check

0,0%

48,4%

Limit enl. 

finanspolic

max 65%

Inom 

limit?

15,4%

0,0%

1 200 000 29 800 000

1 300 000 000 30 000 000 324 700 000

Outnyttjat

351 000 000 7 200 000

Varav lån

377 000 000

-2 001 152

1 - 3 år

Inom 

tillåtet 

Tillåtet intervall 

enl. fin.policy

9,2%

Ja

432 000 000

65 000 000

9 600 000

Motpart

MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT -netto (kr)

GRÖN FINANSIERING

102 600 000

39 000 000 600 000 3 300 000

1 654 700 000

115 200 000

Andel gröna lån

1 330 000 000

2021-12-31

-6 110 736

1 150

Lån totalt (Mkr)

42 900 000

Bank 1

Ram

2021-12-31

468 000 000 11 400 000

100%

max 0%

26,2%

0,0%

max 65%*

Varav gröna lån (Mkr)

39 600 000

479 400 000

96 000 000

594 600 000

66 200 000

489 200 000

18,0%

Limit enl. 

finanspolic

Andel av total 

skuld

7,4%

100,0%

FINANSIELL RISKRAPPORT 2022-01-31

Utnyttjat

BORGENSRAMAR (kr)

386 600 000

FINANSIERINGSRISK

358 200 000

Andel av total 

skuld

60,0%

0,0%

0

100

200
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700

0 - 1 år 1 - 2 år 2 - 3 år 3 - 4 år 4 - 5 år

Mkr

Förfalloprofil
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1 Rapportansvarig: Monika Engqvist
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§ 6.2 Investeringar 
 
Här redovisas reinvesteringar per den 31 januari 2022 i ordinarie verksamhet. NKH-projektet redovisas i 
separat rapport.  
 
Nya reinvesteringsprojekt: 

• Renovering Elsaborg 1 + 3 
• Kemikaliehantering av skivdiskarna 

 
 
  

 
 
  

Investeringsram

IB 2022 Reinvesteringar Akutinvesteringar Nyinvesteringar Bidrag Summa
2,0          41,0                          -                              -                           3,8                           46,8                       

Förbrukat 2022.01 Utfall Budget 2022

Investerat -                              10,00                      

Pågående arbeten 0,9                             36,80                      

mailto:www@syvab.se
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Investerat 
Specifikation Budget Årets Utfall Summa Prognos Diff
Byggnad 5,0                 -                 -               5,0                    5,0                 

Maskinell utrustning 5,0                 -                 -               5,0                    5,0                 
Inventarier 5,0                 -                 -               5,0                    5,0                 

Summa direkta investeringar 15,0              -                 -                 15,0                         15,0              

Reinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa  Prognos Diff

Uppgradering verkstad 2,0            0,7            -            0,7            2,0                    1,3            
Slutavskiljning skivdiskfilter 3,5            3,4            3,4            3,5                    0,1            
Rötkammarbotten  - RKB 3 2,0            0,1            0,1            2,0                    1,9            
Fastighetsstyrning El/Vent 2,0            1,1            1,1            2,0                    0,9            
Pilotanläggning II 5,0            4,3            4,3            5,0                    0,7            
Renovering gallerskrapa 2 2,0            1,1            1,1            2,0                    0,9            
Byte centrifuger 1,5            0,5            0,5           1,0            1,5                    0,5            
Belysning 1,0            -             0,1           0,1            1,0                    0,9            
Onlinegivare 1,0            0,7            0,1           0,8            1,0                    0,2            
Utloppstuber 4,0            2,9            2,9            4,0                    1,1            
Renovering Elsaborg 0,6            -             0,2            0,2            0,6                    0,4            
Kemhantering skivdisk 0,5            0,1            0,1            0,5                    0,4            
Förstärkt säkerhet 2,0            1,6            1,6            2,0                    0,4            
Övrigt 22,0          22,0                  

Totalt Pågående 43,6          -             0,9            -             43,6                  -             

mailto:www@syvab.se
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§ 7 Aktuellt resultatläge NKH-projektet 
 
 Avvikelse Notifiering Planenligt Kommentar 
Tidplan     
Ombyggnad    Arbeten med ombyggnad går enligt plan 

Deletapp 1:4 pågår enligt plan 
 

Tillbyggnad    Enligt plan. Betongarbeten pågår. 
Montering av prefab-element börjar v12 
och stomresning v22. 

Leveranser    Effekter från covid på leveranstider och 
materialkostnader. Mycket långa 
leveranstider på rostfritt material 

     

Ekonomi     
Tillbyggnad    Kostnader på grund av förhöjda 

materialpriser påverkar budget 
 

Ombyggnad    I fas 
  
 

Utloppstuber    Fördjupad förstudie pågår.  
Två alternativ med nya ledningar 
framtagna, ”0-alternativet” utreds vidare.  

     

NKH Helhet    Arbeten går enligt plan.  
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Tidplan   
Projektets första milstolpe, färdigställande av biolinje 1, är satt till 2023-12-22. Vid detta datum kommer 
även den nya membranfilterhallen med tillhörande silstation och pumpstationer vara färdigställda.  
 
Projektet har en intern milstolpe v09-2022, då vår första deletapp av platsgjutna konstruktioner är klar och 
lämnas över till nästa produktionsfas.  
 
Vi har inte sett någon akut cementkris utan projektet har fått sina leveranser enligt plan. Vår bedömning är 
att vi kommer att kunna färdigställa betongarbetena innan sommaren. 
 
Huvudtidplanen har inte justerats utan våra sluttider ligger fast som tidigare: 
 
Deltid 1 – biolinje 1 fysiskt redo 2023-12-22 
Deltid 2 – biolinje 4 fysiskt redo 2024-09-09 
Deltid 3 – biolinje 2-3 fysiskt redo 2025-06-23 
Deltid 4 – biolinje 5-8 fysiskt redo 2026-07-14 
 

Ekonomi 
Projektets ekonomi följer fastlagd prognos.  
Vi ser fortfarande mycket stora rörelser på materialpriser avseende rostfritt stål vilket kan komma att 
påverka projektets slutkostnad. 
 
En eventuell cementkris kommer att få stora tids- och kostnadskonsekvenser för projektet, men det är för 
tidigt att bedöma konsekvensen eftersom vi inte vet i vilken omfattning vi drabbas. 
 
Projektets ekonomirutiner har under hösten genomgått en revision av Syvabs ordinarie revisorer. 
Rutinerna har funnits vara i god ordning. 
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Figur 1: Budgetram för NKH-projektet 

 
 
Inflation utgår från kostnadsnivå 2014 och har beräknats till ca 1,5 %/år och uppgått till 15 % i denna 
beräkning. 
 
Figur 2: NKH Budgetuppföljning januari 2022, ackumulerad budget/prognos och utfall.  

 
 
Upparbetning enligt figur 1 (avstämning 2022-01) Gul linje visar en 1/12 av upparbetningen för 2022. 
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Figur 3: Månadsvis upparbetning /prognosticerad kostnad NKH 
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§ 8 Information om kemikaliebrist 
 
Livsmedelsverket är den myndighet som inom ramen för det nationella samordningsansvaret för dricksvatten 
konstaterar att det föreligger en bristsituation för kloridbaserade fällningskemikalier. Denna bristsituation kan 
starta under Q2 2022. Syvab fick denna information av Länsstyrelsen Stockholm på ett möte i början på 
december 2021.  
 
Alla VA-huvudmän uppmanades på detta möte att börja planera för en bristsituation och vidta möjliga 
åtgärder för att minska på konsekvenserna av detta. Information om omfattningen av bristen eller hur länge 
en bristsituation kan förväntas att pågå angavs ej.  
 
Syvab är idag mycket beroende av dessa kemikalier. Vi använder både järnklorid till förfällning och 
polyaluminiumklorid till efterfällning. Under ombyggnadsprojektet NKH har vi dessutom förstärkt med just 
järnklorid i kombination med två polymerer för att hjälpa naturen på traven, detta för att klara av att stänga av 
bassänger för ombyggnad. När ombyggnaden är klar kommer vi inte att använda någon kloridbaserad 
fällningskemikalie, men det är först år 2026. I dagsläget blir konsekvenserna stora med minskad tillgång till 
dessa kemikalier.  
 
Konsekvenserna av en brist för vår anläggning har rapporterats till Länsstyrelsen i samband med deras 
prioritering av anläggningar med störst behov. Vi kommer att ha svårt att klara kraven i vattendirektivet med 
för låg fällning. Det är inte bara utgående fosfor som påverkas utan även utgående kväve och BOD kommer 
att påverkas negativt.  
 
En intern arbetsgrupp startades omgående med uppdraget att se över vilka alternativa kemikalier och 
lösningar som ses som möjliga vid en bristsituation. Ett samarbete mellan reningsverken i 
Stockholmsområdet är också startat för utbyte av kunskap och problemlösning.  
 
Huvudspåret för oss var att kompensera bristen av järnklorid med järnsulfat, hepta, som vi under många år 
före ombyggnaden har använt oss av. Lager- och doseringsutrustning samt styrprogram finns fortfarande 
kvar för hepta. Efter kontakt med leverantören visade det sig dock att de inte kan leverera till oss förrän 
eventuellt under slutet på 2023, då de har kapacitetsproblem i sina fabriker.  
 
Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete med att se över om det finns andra kemikalier att tillgå för att uppnå den 
fällning av fosfor som vi behöver. Ännu har inga alternativa kemikalier hittats som vi känner förtroende för. 
Tester och utredningar pågår. Slamhydrolys och biologisk fosforrening kan vara ett alternativ om bristen blir 
omfattande. Biologisk fosforrening är dock en opålitlig process och ombyggnad krävs på bassängblocket, där 
annan ombyggnad redan pågår. Att genomföra det skulle givetvis vara mycket komplicerat. 
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VAS-RÅDET



rådet för vatten - och avloppssamverkan  i Stock holms län 
(VAS) har under åren 2020-2021 utrett den  problematik 
som finns för avloppsrenings verkens framtid kopplat till 
den svenska miljölagstiftningen. Med nuvarande lagstift-
ning uppstår hinder för  reningsverkens fortsatta utveckling 
eftersom kraven i vissa fall omöjliggör en framtida utbygg-
nad av  kapacitet vilket i förlängningen riskerar att medföra 
ett stopp för tillväxten i Stockholmsregionen. I rapporten   
redovisas problematiken med olika exempel och en hand-
lingsplan för fortsatt arbete rekommenderas. Rapporten 
har skrivits med syftet att kunna användas   
för att belysa problemställningen för beslutsfattare i Stock-
holmsregionen. 

vas-rådet vill rikta ett tack till Gunnar Söderholm, 
 tidigare chef för miljöförvaltningen i Stockholm Stad, som 
står bakom rapporten, samt övriga som har lämnat  
 värdefulla synpunkter: Fd miljödirektören vid läns
styrelsen i Stockholm Göran Åström, Docenten och bitr 
lektorn vid juridicum vid Stockholms Universitet Anna 
Christernsson, Jur dr Henrik Josefsson vid Uppsala 
 universitet, Peter Sörngård vid Svenskt Vatten,
förvaltningsjuristen Albin Ring  och enhetschefen Juha 
Salonsaari båda miljöförvaltningen i Stockholm.

Arbetet har gjorts under ledning av Andreas Thunberg, 
vd Käppalaförbundet tillika ordförande i VASrådet och 
Thomas Fredriksson, processledare, Storsthlm. 

Rapporten är godkänd och granskad av VAS styrgrupps 
ordinarie medlemmar.

1. Förord
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eu:s ramdirektiv för vatten infördes år 2000 och 
har implementerats i Sverige genom lagstiftning i 
bland annat miljö balken, vattenförvaltnings¬för-
ordningen  och Havs och vattenmyndighetens 
och SGU:s föreskrifter. 

I praktiken implementeras direktivet ge-
nom att Vattenmyndigheten fastställer vatten
förekomsternas nuvarande status, kvalitetskrav 
samt ett målår. Kraven tillsammans med målåret 
kallas miljö kvalitetsnorm. 

Statusklassificeringen bestäms av ett flertal fak-
torer där det är den faktor som är sämst som sätter 
nivån för den totala bedömningen. Huvudregeln är 
att samtliga vattenföre komster, det vill säga sjöar, 
vattendrag, floder, kustvikar, grundvatten magasin 
och liknande, skulle ha nått ”god status” 2015 men 
i många fall har tidsundantag gjorts och målåret är 
i stället satt till 2021 eller 2027.

en del ytvattenförekomster kan förklaras vara 
kraftigt modifierade eller konstgjorda. För dessa 
förändras målet för ekologi till ”god ekologisk 
potential”.

När en verksamhet, till exempel ett reningsverk 
som ska bygga ut, söker miljötillstånd, beslu-
tar Miljöprövningsdelegationen eller mark och 
miljödomstolen om villkor, så att utsläppet varken 
riskerar att försämra 
statusen på kvalitetsfaktor¬nivå i eller ned ströms 
den vattenförekomst där reningsverkets utsläpps-
punkt ligger, eller äventyrar möjligheterna att följa 
miljökvalitets normerna. 

oavsett om vattenförekomsten är naturlig, 
kraftigt modifierad eller konstgjord kan undantag 
ges från miljö kvalitetsnormen genom att förlänga 
tidsfristen eller besluta om mindre stränga krav 
för vattenförekomsten. Vissa enskilda verksam
heter som har ett allmänintresse av större vikt 
kan få avvika från skyldigheten att följa en miljö
kvalitetsnorm.

Många av reningsverken i Stockholms län står 
inför stora expansions eller renoveringsbehov 
och har eller ska snart förnya sina miljötillstånd. 
I flera fall har miljötillstånden inte bara inneburit 
begränsningsvärden i form av koncentrationer av 
fosfor och kväve utan också i form av totalutsläpp i 
ton per år. För vissa reningsverk har begränsning-
ar av totalutsläpp per år visat sig vara strängare än 
begränsningar av koncentrationer. 

Växande samhällen ökar mängden förorening-
ar som leds till reningsverken. När dessa redan 
använder den bästa tekniken kan de inte öka 
reningen men förväntas ändå klara gränsvärden 
för totalutsläppen. Det är bara möjligt om samhäll-
enas tillväxt begränsas. 

det enda återstående sättet att minska de totala 
utsläppen är att minska mängden grundvatten 
och dagvatten som läcker in i avloppsnäten. Men 
det är både dyrt och tidskrävande och dessutom 
ägs inte alltid ledningsnäten av samma organisa-
tion som reningsverken. Reningsverken har alltså 
inte rådighet över nödvändiga verktyg för att 
klara miljötillstånden.

För att lösa utmaningarna och skapa tydligare 
tillämpning av ramdirektivet i Sverige föreslår 
VASrådet att regeringen utvärderar den svenska 
implementeringen och tillämpningen av direktivet 
– inte minst från reningsverkens utgångspunkt och 
i linje med vad miljömålsberedningen föreslagit. 
Regeringen bör även ge Havs och vattenmyndig-
heten och vattenmyndigheterna förnyade uppdrag 
om tillämpningen.

2. Sammanfattning
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eu:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) 
beslutades år 2000. Det omfattar alla vattenfö-
rekomster, det vill säga sjöar, vattendrag, floder, 
kustvatten och vatten i övergångszon som kustvi-
kar där ett vattendrag mynnar samt grundvatten. 
Vattendirektivet delar in en ytvattenförekomsts 
kvalitet i ekologisk status (alternativt ekologisk 
potential) och kemisk status. Vattenmyndighe-
ten ska för var och en av Sveriges cirka 25 000 
ytvatten förekomster fastställa vilken ekologisk 
och 
kemisk status vattenförekomsten har. Där efter 
ska Vattenmyndigheten bestämma vilken kvalitet 
vattnet ska ha vid en viss tidpunkt i framtiden. 

Ekologisk status beskrivs i fem nivåer
• Hög
• God
• Måttlig
• Otillfredsställande
• Dålig

Kemisk status beskrivs i två nivåer
• Uppnår god kemisk status
• Uppnår ej god kemisk status

Det finns också regler för grundvattenförekomster. 
Det är SGU som ansvarar för dessa. För grund-
vatten finns kvantitativ status och kemisk status. 
Reglerna om miljökvalitets normer för grundvatten 
blir sällan aktuella att tillämpa för reningsverken 
eftersom utsläppspunkterna alltid ligger i ytvatten
förekomster.

stockholms län har 547 vattenförekomster, 
varav 199 avser grundvatten, 130 kustvatten, 117 
sjöar, 97 vattendrag och 4 utsjövatten. 

Huvudregeln i vattendirektivet är att alla 
vattenförekomster skulle ha uppnått god status 
2015 men tidsundantag har beviljats för flertalet 
vattenförekomster till år 2021 eller 2027. 

Vad god status innebär i detalj fastställs med 
hjälp av Havs och vattenmyndighetens och SGU:s 
föreskrifter som grundas på vatten direktivet. För 
varje vattenförekomst ska det också fastställas ett 
referensvärde. Det är den ursprungliga vattenkva-
litet som vatten förekomsten skulle ha haft om den 
hade varit opåverkad eller i stort sett opåverkad av 
mänsklig verksamhet.

Formuleringen om den ursprungliga vatten
kvaliteten är ett tydligt vägval. Man hade kunnat 
sätta upp ett helt annat mål som till exempel fokus 
på hållbar vattenanvändning. Det har skett när det 
gäller havsmiljön där havsmiljödirektivet inte har 
ursprungligheten utan hållbarheten som mål.

det är problematiskt att jämföra nuvarande vat-
tenkvalitet mot ett närmast opåverkat tillstånd i 
en vattenförekomst. För kustvatten finns det inte 
längre något opåverkat vatten. I urbana miljöer 
har också den fysiska utformningen förändrats på 
grund av mänsklig verksamhet som hamnar, ka-
jer, gångstråk, utfyllnader och bostadsbyggande. 

Sådana områden kan förklaras som kraftigt 
modifierade vatten (KMV). Då krävs inte läng-
re att vattenförekomsten ska nå god ekologisk 
status utan istället god ekologisk potential. Det är 
i huvudsak detsamma som god status, men med 
vissa modifieringar av de hydromor¬fologiska 
kvalitetsfaktorerna. 

Definitionen av vad som är god status i en 
ytvattenförekomst regleras enligt regelverket av 
en mängd kvalitetsfaktorer som tillsammans vägs 
samman till en ekologisk eller kemisk status. En 
av kvalitetsfaktorerna är förekomsten av närings-
ämnen som kväve och fosfor. Principen är att det 
sämsta värdet blir bestämmande för statusen för 
vattenförekomsten. Det är således inte fråga om 
något medelvärde.

3. Vattendirektivet

5

VAS-RÅDET



till skillnad från de flesta andra miljöregler tar 
miljökvalitetsnormer sikte på tillståndet i miljön 
och inte på hur mänsklig verksamhet ska utfor-
mas. Det kräver därför en form av översättning 
från det önskade tillståndet i miljön till hand-
lingsregler för personer och företag. En miljökva-
litetsnorm är inte enbart ett värde eller en nivå, 
utan en uppsättning regler som på olika sätt ska 
omsättas i krav på myndigheter och kommuner 
som ansvarar för att normerna följs.

Utsläppskrav är enklare att förstå. De tar sikte 
på halter vid en bestämd utsläppspunkt, medan, 
miljökvalitetsnormer syftar på kvaliteten i hela 
vattenförekomsten. De flesta utsläppen sker inte 
på en bestämd punkt och från en identifierad 
verksamhet, det är olika utsläpp från många olika 
källor som påverkar möjligheterna att nå miljökva-
litetsnormen. 

Vattenkvaliteten påverkas lika mycket, eller 
mer, av utsläpp i intilliggande vatten förekomster 
som av utsläpp från renings verken. Dessutom har 
sedimenten i vatten förekomsten stor betydelse 
för vattenkvaliteten eftersom bottnar läcker av 
föroreningar som kan vara flera hundra år gam-
la. Det gäller t ex för Käppalaverket som har sin 
utsläppspunkt för det renade avloppsvattnet i 
Askrikefjärden utanför Lindingö. Vatten kvaliteten 
där påverkas mer av Mälarvattnet och utsjövattnet 
från Östersjön än av de direkta utsläppen i själva 
vattenförekomsten.

Det säger sig självt att det är en komplicerad 
uppgift att under sådana förhållanden fördela 
bördorna av respektive utsläpp på ett rättvist sätt. 
Därför behöver man utvärdera tillämpningen av de 
svenska vattenreglerna.

sammantaget innebär vattendirektivet i sig och 
det svenska genomförandet ett mycket kompli-
cerat regelverk för vattenhantering, inte minst i 
urbana miljöer. Det är ett stort problem att osä-

kerheterna om vad reglerna egentligen innebär 
är så stora. Dessutom övertolkas reglerna ofta till 
nackdel för viktiga samhällsverksamheter, vilket 
förvärrar problemet. Sammantaget skapar detta 
stora svårigheter för kommuner och myndigheter.

För allt fler reningsverk innebär regel verket att 
de ställs inför uppgifter som de inte ser hur de ska 
klara av. De gör redan allt som står i deras makt 
för att tillämpa bästa möjliga  
teknik och ytterligare krav blir orimliga. Bristen på 
avvägningsregler blir tydlig och påtaglig i renings-
verkens vardag.

den 1 juli 2015 meddelade EUdomstolen den 
så kallade Weserdomen. Målet gällde muddring 
i floden Weser. I domen slås fast att vattendirek-
tivet innebär att medlemsländerna inte får tillåta 
en försämring av vattenkvaliteten i en vattenfö-
rekomst och inte heller äventyra möjligheterna 
att uppnå god status i vattenförekomsten. Dessa 
regler är implementerade i den svenska miljöbal-
ken och kallas för försämringsförbudet respektive 
äventyrandeförbudet. 

Weserdomen innebär också att det ska avgöras 
på kvalitets¬faktornivå om en verksamhet eller 
åtgärd innebär en försämring. Frågan om åtgärden 
äventyrar möjligheten att nå god status sker dock 
som en samlad statusbedömning. 

huvudregeln i miljöbalken är att alla typer   
av verksamheter ska följa de allmänna hänsyns
reglerna i miljöbalken så långt det är tekniskt 
möjligt och ekonomiskt rimligt. Det görs i alltså 
i grunden en rimlighetsbedömning. Men försäm-
ringsförbudet och äventyrande förbudet innebär 
att ytterligare krav som behövs för att följa miljö-
kvalitetsnormerna för vatten ska ställas för att en 
verksamhet eller en åtgärd ska kunna tillåtas.

Det finns dock möjligheter att förändra eller få 
avvika från miljökvalitetsnormerna. 
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De kan översiktligt beskrivas så här: 

3.1.1 Kraftigt modifierade eller konstgjorda 
vattenförekomster
En vattenförekomst kan förklaras som kraftigt 
modifierad utifrån dess fysiska karaktär. Det vill 
säga om det till exempel är en konstgjord damm, 
eller hamndocka. Då är målet för den ekologiska 
vatten kvaliteten inte god ekologisk status utan 
god ekologisk potential. Eftersom reningsverken 
inte påverkar vattenförekomstens fysiska karaktär 
utan har utmaningar som rör utsläpp av kväve och 
fosfor saknar KMV 
förklaring betydelse för dessa.

3.1.2 Avvikelse från kraven för enskilda verk-
samheter
Om verksamheten eller åtgärden som miljötill-
ståndet gäller, rör ett allmänintresse av större 
vikt, eller om det av tekniska eller ekonomiska 
skäl inte går att uppfylla syftet med verksamheten 
på annat sätt, kan verksamheten tillåtas. Det för-
utsätter att alla genomförbara åtgärder vidtas för 
att mildra de negativa konsekvenserna av verk-
samheten eller åtgärden. Avvikelserätten får dock 
endast tillämpas om vattenförekomstens fysiska 
utformning eller vattenflödet i den påverkas, 
vilket sällan är aktuellt när det gäller reningsverk, 
eller om statusen i vattenförekomsten försämras 
från hög till god status. Det senare saknar bety-
delse i Stockholm eftersom målet är att uppnå 
god status och en försämring oftast handlar om 
att gå från god till måttlig eller otillfredsställande.

3.1.3 Tidsundantag
Det vanligaste undantaget som tillämpats i Sveri-
ge är det så kallade tidsundantaget. Det innebär 
att god status inte behöver nås till 2015 som är 
huvudregeln utan vid en senare tidpunkt, som 
hittills ofta varit 2021 eller 2027. 

I förslagen till nya miljökvalitetsnormer för 
flera av de kustvattenförekomster som berör re-
ningsverken föreskrivs att god status behöver nås 
först 2039. 

Tidsundantag är inte någon realistisk lös-
ning för reningsverken eftersom varken minskat 
inläckande tillskottsvatten i avloppsystemen eller 
avsevärt bättre rening ligger inom de tidsspann 
som satts upp. Befolkningen kommer ändå fortsät-
ta öka.

3.1.4 Lägre krav
Det som återstår är att besluta om lägre krav, det 
vill säga ändra den önskade miljökvalitetsnor-
men. Det kan endast ske om det är omöjligt 
eller orimligt dyrt att uppnå de strängare kraven 
och de behov som verksamheten fyller inte kan 
tillgodoses på ett sätt som är väsentligt bättre för 
miljön. 

I praktiken innebär det här att för effektiva 
reningsverk är lägre krav på recipientens kvalitet 
det enda undantaget som skulle kunna komma 
i fråga. Men för att kunna tillämpa undantaget 
om lägre krav krävs att alla möjliga åtgärder 
vidtas för att uppnå bästa möjliga ekologiska 
och kemiska status, om vattenförekomsten är ett 
ytvatten, och bästa möjliga status, om vattenfö-
rekomsten är ett grundvatten. Den som äger och 
driver reningsverken saknar möjlighet att påverka 
andra verksamheter och personer att vidta sådana 
åtgärder så att reningsverken kan tillåtas utan att 
miljön försämras.

Naturvårdsverket har i ett ärende velat få prö-
vat ifall kravet på att alla åtgärder vidtagits enbart 
avser den berörda verksamheten – i detta fall 
Uppsala reningsverk – eller om kravet även gäller 
alla verksamheter som påverkar den berörda 
vattenförekomsten. 
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enligt vattenförvaltningsförordningen ska Vat-
tenmyndigheten vart sjätte år upprätta förvalt-
ningsplaner och åtgärdsprogram för Sveriges fem 
vattendistrikt. Förvaltnings planen ska innehålla 
sammanfattande redo görelser för vattenförhål-
landena och förvaltningarna av kvaliteten på 
vattenmiljöerna i distrikten.

Åtgärdsprogrammen ska ange de åtgärder som 
behöver vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska 
kunna uppfyllas, det vill säga hur den önskade kva-
liteten för varje vattenförekomst ska kunna uppnås 
vid fastställda tidpunkter. 

vattenmyndigheterna lade i oktober 2020 ett 
förslag på ny förvaltningsplan, nytt åtgärdspro-
gram och nya miljökvalitetsnormer. Förslagen var 
under samråd under perioden 1 november 2020 
– 30 april 2021. Flera av förslagen berör renings-
verken. 

I förvaltningsplanen för Norra Östersjöns Vat-
tendistrikt har nya tidsundantag före slagits bland 
annat med motiveringen att det finns en naturlig 
tröghet i ekosystemen vilket gör att återhämtning 

tar lång tid. Undantagen föreslås gälla till 2027 i 
de fall det inte varit tekniskt möjligt att uppnå god 
status till 2021, respektive till 2027, 2033, 2039 
eller 2045 när åtgärder är genomförda men åter-
hämtningen beräknas ta tid.

I förslaget till förvaltningsplan skriver vatten-
myndigheten också att om ett reningsverk upp-
fyller bästa möjliga teknik läggs inga ytterligare 
åtgärdskrav inom vattenförvaltningen, men att ett 
mindre strängt krav kan bli aktuellt först när andra 
påverkanskällor är åtgärdade. Först då kan de 
halter som är möjliga att uppnå med bästa möjliga 
teknik fastställas.

Havs och vattenmyndigheten har i sitt re-
missyttrande varit mycket kritisk till förslagen till 
åtgärdsprogram och förvaltningsplan. Man har 
därför föreslagit att regeringen ska pröva förslagen 
till åtgärdsprogram.

det svenska regelverket måste utvärderas och 
förtydligas. Det behöver göras en jämförelse med 
hur vattendirektivet tillämpas i andra europeiska 
länder. Alla myndigheter måste förstå att vatten-
direktivet och det svenska regelverket är en fråga 
om rättstillämpning. Det ställer grundläggande 
krav på tillämpbarhet, förutsägbarhet och tydlig-
het.

VAS-rådet uppmanar regeringen att:

• utvärdera hur vattendirektivet implemente-
rats och tillämpats i Sverige i linje med vad 
Miljömålsberedningen före slagit.  
 

• ge Naturvårdsverket och Havs och   
vatten myndigheten i uppdrag att klar  
 göra hur undantagen i vattenförvalt nings
förordningen ska kunna tillgodose renings-
verkens behov. 

• ge Vattenmyndigheten i uppdrag att noga 
utreda möjligheterna och redovisa grunderna 
för tillämpningen av undantag i varje vatten-
förekomst med utsläpp från avloppsanlägg-
ningar

• öka ansträngningarna att påverka EU för att 
förändra EU:s Avloppsdirektiv, som i nuläget 
är under revision, så att de nuvarande nack-
delarna inte försvårar eller hindrar viktiga 
samhällsnyttiga reningsverk.

4.  Förvaltningsplaner och åtgärds-
program

5. VAS-rådets förslag
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6.1 Käppalaförbundet
Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer 
än 700 000 personekvivalenter i elva ¬kommu-
ner norr och öster om Stockholms stad. Reningen 
sker i Käppalaverket som är beläget på Lidingö. 
Medlemskommuner är Danderyd, Lidingö, Nacka, 
Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, UpplandsBro, 
Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.

Käppalaförbundet gavs ett nytt tillstånd 2017 
vilket togs i anspråk i februari 2021. Villkoren i 
tillståndet avseende utsläppen av kväve, fosfor och 
BOD7 ska vara uppfyllda 2027.

Käppalaverket har utsläppspunkt i Halvkakss-
undet som tillhör vattenförekomsten  
 

Askrike fjärden som är en kustvattenförekomst. 
Den nuvarande ekologiska statusen i Askrikefjär-
den är otillfredsställande och den uppnår inte god 
kemisk status.

Den nuvarande miljökvalitetsnormen är att 
Askrikefjärden ska uppnå god ekologisk och ke-
misk status 2027. I förslaget till miljökvalitetsnor-
mer 2021–2027 föreslås att god ekologisk status 
ska nås 2039 och att god kemisk status ska nås 
2027.

När det gäller kväve och fosfor beslutade mil-
jöprövningsdelegation, på förslag av Naturvårds-
verket, att fastställa såväl en högsta tillåten halt 
som en högsta tillåten total mängd per år. 

6.  Bakgrund: Tillstånd för renings-
verken i Stockholms län
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Villkoren för BOD7, fosfor och kväve, har följande utformning: 

Tillståndet medger rening från maximalt 900 000 personer som årsmedelvärde och maxi-
mal genomsnittlig veckobelastning om 1 800 000 personekvivalenter. Av beslutet framgår 
att reningen använder bästa möjliga teknik.

I tillståndsprocessen menade Käppalaförbundet att det inte är möjligt att med kända 
tekniska lösningar nå lägre haltnivåer och att villkoret om totalmängder borde tas bort.

Det enda sättet att minska totalmängden fosfor och kväve är att minska volymen renat 
vatten. Det kan göras genom att minska volymen tillskottsvatten. 

Men det finns ingen snabb och enkel lösning på problemen med tillskottsvatten utan det 
kräver i princip att man byter ut alla avloppsledningar. Det är orealistiskt och ekonomiskt 
orimligt att klara på den tid som skulle krävas för att Käppala ska klara totalmängdvillkoren 
om befolkningsökningen fortsätter i hittillsvarande takt. Käppalaförbundet har inte rådighet 
över de anslutna kommunerna eller över andra VAhuvudmäns reningsverk i närområdet. 

6.2 Stockholm Vatten och Avfall
Stockholm Vatten och Avfall tar emot och renar avloppsvatten från sitt verksamhets
område i Stockholm och Huddinge, samt från sex andra kommuner: Järfälla, Sundby-
berg, Ekerö, Haninge, Nacka, Tyresö. Insamlat avloppsvatten avleds via kombinerat eller 
duplicerat ledningsnät till reningsverken i Bromma och Henriksdal och släpps efter rening 
ut i Saltsjön. Avloppsvatten från sydvästra Stockholm samt en del av Huddinge leds till 
Himmerfjärdsverket som ägs av Syvab. 

Stockholm Vatten och Avfalls nya tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet för Hen-
riksdals reningsverk, meddelades av mark och miljödomstolen 2017. Därefter har frågan 
om mängdvillkor för totalfosfor reglerats av Mark och miljööverdomstolen genom en dom 
2019.

Till och med sju år från lagakraftvunnet beslut om tillstånd Efter sju år från lagakraftvunnet beslut om tillstånd 

mg/l ton/år mg/l ton/år

BOD7 8 - 6 -

Fosfor 0,3 - 0,20 13

Kväve 10 - 6 400
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Utsläppsvillkoren för näringsämnen efter byggtidens avslut bestämdes i mark och  
miljödomstolen till:

Samtliga halter utom ammoniumkväve anges som kalenderårsmedelvärde. Ammonium-
kväve avser medelvärdet för perioden 1 april31 oktober samt månadsmedelvärdet för 
dessa månader. Det senare får överskridas två gånger under perioden. 

Naturvårdsverket yrkade att domstolen skulle fastställa en maximal totalmängd för 
utsläppen av totalfosfor. Mark och miljödomstolen avslog Naturvårdsverkets yrkande men 
Mark och miljööverdomstolen beslutade att begränsa den utsläppta mängden totalfosfor till 
27 ton per år räknat som ett löpande medelvärde över tre år. 

6.3 Roslagsvatten
Roslagsvatten hanterar avloppsvatten i fem kommuner: Ekerö, Knivsta, Vallentuna, Täby, 
Vaxholm och Österåker. Vallentuna är också anslutna till Käppalaförbundet.  Sammantaget 
har Roslagsvatten för närvarande 26 reningsverk. De största utsläppspunkterna är Trälha-
vet, Norra Vaxholmsfjärden, Saxarfjärden, Mälaren samt Knivstaån med utlopp i Ström-
men via Mälaren.

Roslagsvatten har fem tillståndspliktiga reningsverk med ganska gamla tillstånd, men ett 
ganska nytt tillstånd för Margretelunds reningsverk. Men eftersom Margretelund ska byggas 
ut behövs ytterligare ett tillstånd. Roslagsvatten söker just nu nytt tillstånd för Knivsta re-
ningsverk från 13 000 till 22 000 personekvivalenter.

Belastningsutredningen av Vaxholm och Österåker visar med tydlighet både de långsik-
tiga behoven av investeringen och vikten av att komma till beslut, då dagens tillstånd och 
kapacitet kommer att slå i taket inom några år. Det innebär att både Österåker och Vaxholm 
behöver säkra sin avloppsreningskapacitet inom en inte alltför lång framtid.

En av de föreslagna lösningarna var att ansluta Österåker och Vaxholm till Käppalaverk-
et, men Käppalaförbundet blev tvunget att säga nej eftersom det nya verksamhets tillståndet 
har ett utsläppstak på maximalt 13 ton fosfor. 

Att ansluta dessa två kommuner skulle tidigarelägga tidpunkten för när Käppalaverket 
når upp till dessa totalmängder så pass mycket att det blir ohanterligt. Det skulle kräva att 
ett nytt Käppalaverk skulle vara klart redan 2037 vilket är en omöjlighet. Nu måste Roslags
vatten i stället utreda andra alternativ som med stor sannolikhet inte blir billigare och inte 
heller kommer sänka utsläppen av fosfor och kväve till havet.

Roslagsvatten ser också framtida mängdbegränsningar för kväve och fosfor som ett oros-
moment.

mg/l ton/år 

BOD7 5 -

Fosfor 0,2 -

Kväve 6 -

Ammoniumkväve 2 -
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6.4 Syvab
Syvab driver sedan 1974 Himmerfjärdsverket och ansvarar för de tunnlar som leder 
avloppsvattnet till verket, liksom ett par pumpstationer i tunnelsystemet. Syvab är ett 
 regionalt aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem samt av Stock-
holm Vatten VA AB och Telge i Södertälje AB.

Himmerfjärdsverket tar emot vatten från Essingeöarna i norr till Järna i söder. Utsläpps-
punkt är Himmerfjärden söder om Skanssundet i Östersjöns inlopp mot Södertälje. 

Himmerfjärdsverket har följande tillstånd från daterat maj 2016: 

Samtliga halter anges som kalenderårsmedelvärde. Tillståndet medger en total belastning av 
350 000 personekvivalenter, men innehåller ingen begränsning av totalmängden av kväve 
eller fosfor.

6.5 Norrtälje
Norrtälje Vatten och Avfall AB är sedan 20210301 huvudman för den allmänna VA 
anläggningen i Norrtälje kommun. Norrtälje kommun har 19 reningsverk där Lindholmen i 
Norrtälje, Rimbo, Kapellskär och Hallstavik är de största.

Lindholmens reningsverk byggdes i början av 1960talet och har genomgått två större 
om och tillbyggnader. Nu  planerar Norrtälje kommun en omfattande modernisering samt 
en ökning av reningskapaciteten med cirka 45 procent. Det är en ökning från 34 000 till   
50 000 personekvivalenter. Utbyggnaden beräknas tillgodose det växande Norrtäljes behov 
av effektiv avloppsrening.

Lindholmens reningsverk renar avloppsvatten från Norrtälje stad och Bergshamra sam-
hälle. Anläggningen tar även hand om slam från slamavskiljare och slutna tankar från enskilda 
fastigheter i Norrtälje kommun samt slam från mindre avloppsreningsverk i kommunen.

I takt med kommunens befolkningstillväxt har belastningen på Lindholmen ökat. För 
att klara det framtida behovet har Norrtälje kommun ansökt om tillstånd för ökad renings
kapacitet. Mark och miljödomstolen meddelade dom 2021.

Norrtälje kommun hade föreslagit utsläppsvillkor för näringsämnen som är högre än som 
gäller för såväl Henriksdal som Käppala. Länsstyrelsen hade föreslagit samma fosfornivåer 
som gäller för Henriksdal och Käppala. 

mg/l ton/år 

BOD7 5 -

Fosfor 0,2 -

Kväve 6 -
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Domstolen gick på Länsstyrelsens linje när det gäller fosforhalterna, men ansåg att 
mängdvillkoren inte behövs då mängden indirekt regleras av den tillståndsgivna in
kommande belastningen till avloppsreningsverket.

Kommunens förslag Domstolens beslut

mg/l ton/år 

BOD7 10 10

Fosfor 0,3 0,20

Kväve 12 8

Samtliga halter anges som kalenderårsmedelvärde.  

6.6 Andra svenska reningsverk
I Åstorps kommun har Nordvästra Skånes Vatten och avlopp AB nekats tillstånd att för-
bättra reningen, lägga över två mindre reningsverk till det förbättrade reningsverket och 
flytta utsläppspunkten för att avlasta två andra vattenförekomster och minska de totala 
utsläppen av fosfor och kväve. 

Miljöprövningsdelegationen skriver: 

”Den ansökta uppgraderingen av Nyvångs avloppsreningsverk [..], utgör en 
tydlig förbättring för miljön totalt sett. Med hänsyn till att Humlebäcken har 
dålig status  avseende näringsämnen bedöms emellertid en ökning av mäng-
den totalfosfor som släpps ut jämfört med dagens faktiska utsläpps nivåer 
vara otillåten.”

Miljöprövningsdelegation anser inte att förbättringar i vissa vattenförekomster kan kom-
pensera för en viss ökning i en annan vattenförekomst trots att båda vattenförekomster-
na rinner ut i Skälderviken och att miljön sammantaget skulle förbättras med den sökta 
verksamheten.

Miljöprövningsdelegationens beslut har överklagats.
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BOD7
Biochemical Oxygen Demand (biokemisk syre-
förbrukning) är ett mått på mängden organiskt 
material i vatten. Det redovisar hur mycket 
lösligt syre som behövs för mikroorganismer att 
bryta ned organiskt material i vatten under sju 
dygn. 

Försämringsförbudet
Lagregel som implementerats i miljöbalken  
efter Weserdomen, som innebär att en verk-
samhet eller åtgärd inte får tillåtas om det 
innebär försämrad status på kvalitetsfaktor nivå 
i en vattenförekomst. 

Miljökvalitetsnorm eller kvalitetskrav
Den status en vattenförekomst ska ha vid ett 
visst år. 

Miljöprövningsdelegation
Miljöprövningsdelegationen är en självständig 
funktion inom länsstyrelsen som fattar beslut i 
ärenden om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Vattenförekomst
En vattenförekomst är en specifik vatten samling 
i naturen av en viss geografisk storlek, till 
exempel ett grundvattenmagasin, en sjö eller 
en kustvik. Vattenmyndigheten ansvarar för 
indelningen av vattenförekomster. 

Vattenmyndigheten
Vattenmyndigheterna har det övergripande   
ansvaret att se till att vattenförvaltningen 
genomförs i Sverige. Det finns fem vatten
myndigheter i Sverige som har ansvar för varsitt 
distrikt. 

Äventyrandeförbudet
Lagregel som implementerats i miljöbalken 
efter Weserdomen. Regeln innebär att en 
verksamhet eller åtgärd inte får tillåtas om den 
äventyrar möjligheterna att nå god status i en 
vattenförekomst. 

7. Ordlista
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Thomas Fredriksson
Processledare, Storsthlm

thomas.fredriksson@storsthlm.se
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§ 10 Information om ett visselblåsarärende 
 

Bakgrund 
Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) har fått in ett ärende från en visselblåsare.  
SVOA har tagit kontakt med Syvabs VD och en intern utredning är igångsatt. 
 

Ärendet 
Visselblåsare hävdar att Syvab ej följer LOU och att inköp görs helt och hållet som man vill. Personen känner 
sig hotad om avsked om hen inte slutar att lägga sig i. Anger att de som gör inköp mår dåligt då ingen får göra 
eller kan göra rätt. Visselblåsare anger att ledningsgrupp och chefer är berörda i förfarandet. Hen menar att 
det pågått under många år. Säger sig ha påpekat vid flertalet tillfällen vad LOU innebär, men känner sig 
tillrättavisad. Säger att våra ansvariga för upphandlingar gör allt för att inte upphandla.  
 

Syvabs uppfattning 
Syvab följer LOU och har en policy gällande inköp och upphandlingar. Policy revideras varje år så att 
uppdateringar i lagstiftningen implementeras.  
 
Syvab har attestansvariga som redovisas/beslutas på junimötet av styrelsen. Att vara attestansvarig innebär 
rätt/skyldighet att göra inköp och upphandlingar till fastställt belopp. Den som blir attestansvarig får 
internutbildning.  
 
Rutiner runt inköp/upphandling granskas av auktoriserad revisor årligen och ingen anmärkning har noterats 
på att rutinerna inte följs. Syvab har heller aldrig fått påpekanden av upphandlingsmyndighet att vi gjort något 
fel.  
 
Vid komplicerade upphandlingar används kvalificerad upphandlingsjurist. Vid upphandling över tröskelvärdet 
på 700 000 kr används TendSign, ett säkert system för formell upphandling som används av många offentliga 
bolag och kommuner.  
 
Vi upplever att det kan finnas missförstånd gällande upphandling. Dels har vi upphandlade ramleverantörer, 
där man gör löpande avrop utan att upphandling sker vid varje inköp. Det är också möjligt att göra inköp 
med varierande formalitet, men enligt den policy som fastställts och även granskas av revisor. 
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Det kan också finnas missförstånd rörande NKH-projektet, där vi har upphandlat en entreprenör som utför 
byggnation, installation och inköp som ett paket. I dessa inköp som entreprenören utför gäller inte LOU. Vi 
har dock insyn och påverkan på val av utrustning och kvalitetskrav för verksamheten.  
 
Syvab strävar alltid efter att följa LOU och vi anser att vi gör det i all väsentlighet. Vi känner oss trygga i det 
då det revideras årligen. Vi har god kontroll på attestslingor och vår dokumentation är god.  
 
Vi ställer oss frågande till att hot som påstås ha förekommit och uppmanar den som känner sig hotad att 
anmäla det. Vi har bett våra fackliga representanter att informera oss om man känner till att någon i vår 
ledningsgrupp eller chefer har uppträtt hotfullt.  
 
Vi värnar om anmälarens önskan om att vara anonym. 
 
Det har kommit en ny lag som säger att offentliga företag över 50 anställda ska ha visselblåsarfunktion.  
Arbetsgivare som har mellan 50 och 249 arbetstagare kan dock dela rapporteringskanaler med andra. För 
dessa företag gäller att den interna rapporteringskanalen ska vara klar i december 2023. 
Eventuellt avser Syvab att i samarbete med någon av ägarkommunerna införa en gemensam funktion för att 
säkerställa anonymiteten för visselblåsare.  
 

Syvabs åtgärder 
• Informera styrelsen 
• Information till alla våra anställda hur vi jobbar med LOU 
• Uppdatering av policy och regelverk årligen 
• Utbildning av våra inköps- och attestansvariga 
• Följa upp dokumentation 
• Informera auktoriserad revisor om anmälan från visselblåsare  
• Uppmana fackliga representanter att informera oss om man känner till att hot förekommer 
• Återkoppla till SVOA som i sin tur får återkoppla till anmälare 

 
./. Bifogas: 

• Policy för upphandling 
• Attestreglemente   
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Policy gällande inköp och upphandling 

Syvab räknas som en upphandlande myndighet enligt lagen om offentlig upphandling och all upphandling 
ska ske inom ramen för lagen LOU 2016:1145. Detta dokument beskriver i förenklad form Syvabs 
riktlinjer för inköp och upphandling. Vid alla inköp och upphandlingar ska god affärssed tillämpas och god 
konkurrens säkerställs.  
 
Direktupphandling 
Direktupphandling/inköp utan formell upphandling får tillämpas om värdet på varor eller tjänster inte 
överstiger 700 000 kr (tröskelvärde).  
 Det är inte enbart det aktuella köpet som räknas, utan även andra köp av samma slag som genomförts 
under räkenskapsåret som ska tas hänsyn till vid beräkning av tröskelvärdet.  
 
Tabellen nedan beskriver vilka rutiner som ska följas vid direktupphandling. 
 Beloppsgräns Rutin som ska följas 

1 Upp till 90 000 kr Motivering av vald leverantör 
2 90 001 – 150 000 kr Beställningsbrev och dokumenterad prisjämförelse 
3 150 001 – 700 000 kr Skriftlig förfråga till minst tre (3) leverantörer. Dokumenterad 

prisjämförelse samt beställningsbrev. 
4 Över 700 000 kr Formell upphandling upprättas av upphandlingsansvarig tillsammans 

med den avdelningschef som initierar upphandlingen. 
 
 
Ramavtal  
Med ramavtal menas ett avtal som ingåtts/upphandlats mellan Syvab och en eller flera leverantörer. 
Ramavtal används för varor och tjänster som används återkommande i verksamheten.  
Beställningar enligt ramavtal får bara ske för det som avtalats i avtalet/anbudet.  
Vid avrop mot upprättat ramavtal där det avropade beloppet överstiger 150 000 kr ska offert tas in och 
beställningsbrev skrivas. Det är särskilt viktigt att kontrollera villkor, priser, rabatter och att 
indexberäkningar är korrekta och följer avtalet. Pålägg på materiel/underentreprenörer är en felkälla som 
särskilt ska granskas. 
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Undantag från upphandlingsregler   
Syvab får inte vända sig direkt till endast en leverantör om inte synnerliga skäl föreligger. Med synnerliga 
skäl avses: 

• Akuta åtgärder som inte kunnat förutses 
• Forsknings/utvecklingsprojekt 
• Det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan 

levereras av endast en viss leverantör ske 
• Tilläggsleveranser från den ursprungliga leverantören och ett byte av leverantör skulle medföra 

oskäliga eller ekonomiska olägenheter  
 
Uppringande försäljare – nej tack 
Syvab gör ej inköp på uppringande försäljare. LOU gäller från första kronan och motiv, jämförelser och 
formalia som redogjorts för i detta dokument gäller.  
 
Fakturagranskning 
Fakturor hanteras av fakturahanteringssystemet. Systemet styr fakturorna till den attestant som har 
behörighet att signera varje specifik faktura. 
 
Attestanten ska kontrollera följande. 

- Att den vara eller tjänst som fakturan avser stämmer med vad som har beställts och levererats. 
- Att priset för varan eller tjänsten stämmer mot ramavtal eller annat avtalat pris. 
- Att rätt resultatenhet och rätt konto anges. i vissa fall ska projektkod och kostnadsbärare anges. 

 
Det åligger attestanten att utföra granskning och attest i god tid innan fakturans förfallodatum. 
Var observant mot misstänkta bluffakturor. Vid misstanke om en bluffaktura kontaktar man 
ekonomienheten för vidare åtgärd. 
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§ 9.6 Attestreglemente för Syvab 

1. Attestreglementets syfte 

Syftet med attestreglementet är att ange regler för beställning, kontroll, betalningar och ekonomiska 
transaktioner samt att resurser används i enighet med fattade beslut. 

2. Beställningsattest  

Alla inköp ska baseras sig på affärsmässighet. Företag inom offentlig förvaltning ska följa LOU. Riktlinjer 
för Syvabs upphandlingar enligt LOU är fastlagd i ett separat policydokument.  
 
Beställningstillfället innebär beslut om inköp av behörig bemyndigad person att göra inköp inom 
respektive ansvariges budget. Om annan person som inte har attesträtt beställer varor krävs ett 
godkännande och en skriftlig attest av behörig attestant. Följande funktioner och personer har rätt att 
attestera inköp. 
 

Titel Namn Driftbudget Investering 

VD Carl-Olof Zetterman Enligt tilldelad budget 
fastställd av styrelsen  

Enligt tilldelad budget 
fastställd av styrelsen 

Processchef Sara Söhr <8 basbelopp <8 basbelopp 

Produktionschef  Vakant <8 basbelopp <8 basbelopp 

Administration- och HR-chef Lars-Göran Zetterman <8 basbelopp <8 basbelopp 

Projektchef  Stephen Milton <2 basbelopp <8 basbelopp 

IT-chef Kenneth Öhman <2 basbelopp <2 basbelopp 

El- och automationschef Kjell Wåhlgren <2 basbelopp <2 basbelopp 

Drift/underhållschef Vakant <2 basbelopp <2 basbelopp 

Verkstadschef Dan Godman <2 basbelopp <2 basbelopp 

Bitr. processchef Heidi Lemström <2 basbelopp <2 basbelopp 

Controller/Service Eva Lindström  <2 basbelopp 0 

Affärsutvecklare Anders Aronsson <2 basbelopp 0 

Kvalitets- och miljöansvarig Elin Åfeldt <2 basbelopp 0 

 
Beställningar överstigande tilldelade budgetramar ska godkännas av VD. 
Driftbudget fastställs av styrelsen under hösten för nästkommande kalenderår. 
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Reinvesteringsbudget följer avskrivningstakt och görs enligt ägardirektiven i 5-årsplaner, plan revideras 
årligen och fastställs av styrelsen. Nyinvesteringar beslutas av styrelsen i varje enskilt fall innan investering 
får genomföras. Akut investering får genomföras omedelbart med beslut direkt av VD, finansiering 
beslutas sedan av styrelse i efterhand genom omdisposition av tidigare beslutade medel eller med tillägg till 
investeringsbudgeten. Som investering gäller belopp över 20 000 kr och över en livslängd på minst 5 år, 
särskild instruktion gäller vid fastställande om inköpet är att anse som investering eller driftkostnad. Över 
8 basbelopp ska investering attesteras först av närmaste chef för att sedan även attesteras av VD.  
 
Om befattningshavare är frånvarande gäller far- och farfarsprincipen, d v s chef eller chefens chef ska 
godkänna inköp. 

3. Granskningsattest 

Budgetansvarig som gör granskningsattest av faktura kontrollerar att fakturan motsvarar beställning och 
att leverans skett.  
 
Attestant godkänner fakturan genom elektronisk signatur och konterar fakturan.    

4. Beslutsattest 

Beslutsattest innebär kontroll att behörig beställare godkänt fakturan, att kontering är riktig och att inga 
övriga hinder finns för att fakturan ska betalas. Beslutsattestant ansvarar för att verifikation uppfyller 
kraven enligt redovisningslagen och enligt god redovisningssed. 
 
Beslutsattest görs av redovisningsansvarig/controller. Om redovisningsansvarig/controller är frånvarande 
kan VD beslutsattestera. 
 
Redovisningsansvarig/controller genomför en konterings- och behörighetskontroll på samtliga fakturor 
innan fakturan går till betalning.   
 
Varje faktura ska ha minst två attester innan betalning får ske.  

5. Betalning 

Alla betalningar ska tecknas med minst två i förening: 
 
VD   
Processchef  
Administration- och HR-chef  
Redovisningsansvarig/controller  
Controller/Service  

mailto:www@syvab.se
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Postadress Säte Org.nr. Telefon  Telefax E-post Internet 
Himmerfjärdsverket  Botkyrka 556050-5728 08 410 776 00  08 530 270 08 info@syvab.se  www.syvab.se 
147 92 Grödinge 

6. Ersättare 

VD kan utse tillfälliga attestanter vid ledighet/sjukdom och semestrar. Ett skriftligt beslut ska då finnas 
dokumenterat och arkiverat. Vid VD:s frånvaro finns stående delegation till Administration- och HR-chef 
att fatta nödvändiga brådskande beslut för verksamhetens löpande drift. 

7. Jäv 

Beslutsattest av ekonomiska transaktioner får inte verkställas av den som själv ska motta betalningen eller 
som står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren. Personer med släktskap får ej verkställa 
utbetalning i förening. 

8. Attestrutiner för NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket) 

Kontroller utförs i tre steg: Granskningsattest – Beslutsattest – Betalning.  

8.1 Granskningsattest 

Granskningsattest görs av två personer: projektcontroller och projektledare.  
Vid granskningsattest granskas underlag med särskilt beaktande avseende: kodplan, upparbetad 
samt kontroll mot upprättad betalningsplan. Kontering utförs av projektcontrollern enligt 
kodplan, se ”Webforum/04, Ekonomi/NKH kodplan genomförande”.  

8.2 Beslutsattest 

Beslutsattest görs av tre personer: controller, projektchef och VD. 
Projektchef och VD kontrollerar att granskningsattesten är genomförd och att fakturan 
överensstämmer med projektets budget, planering och utveckling.  
  
Betalning tecknas med minst två i förening enligt normal attestrutin för betalning. Attest för 
betalning förutsätter att granskningsattester och beslutsattester har genomförts. 

8.3 Ersättare 

VD kan utse tillfälliga attestanter vid oplanerad ledighet eller sjukdom. Ett skriftligt beslut ska då 
finnas dokumenterat och arkiverat.  

mailto:www@syvab.se
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Förvaltningsberättelse 

Ägarförhållanden 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag – SYVAB (nedan 
kallat Syvab), med org.nr 556050-5728 lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten 2021. 
 

Syvab är ett kommunalt aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem samt Stockholm Vatten 
AB och Telge i Södertälje AB. 
 

Aktieägare: 
Botkyrka kommun   20 aktier 
Nykvarns kommun   20 aktier 
Salems kommun   20 aktier 
Stockholm Vatten AB   40 aktier 
Telge i Södertälje AB   20 aktier 
  120 aktier 
 

Syvabs styrelse har under 2021 haft följande sammansättning: 
 

Ordförande: Boel Godner, Telge i Södertälje AB 
Första vice ordförande: Stefan Dayne, Botkyrka 
Andra vice ordförande: Lennart Kalderén, Salem 
 

Ledamöter: Anders Fredin, Botkyrka 
 Jan Brolund, Nykvarn 
 Maria Antonsson, Stockholm Vatten AB 
 Kjell Bertilsson, Stockholm Vatten AB 
 Alexander Rosenberg, Telge i Södertälje AB 
 Pär Klockar (Vision) 
 Elin Åfeldt (Ledarna/Sveriges ingenjörer/Unionen) 
 

Suppleanter: Lars Gösta Almgren, Botkyrka 
 Ebba Östlin, Botkyrka 
 Peter Olsson, Nykvarn 
 Arne Närström, Salem 
 Love Bergström, Stockholm Vatten AB  
 Rose-Marie Rooth, Stockholm Vatten AB  
 Nasif Kasarji, Telge i Södertälje AB 
 David Winerdal, Telge i Södertälje AB 
 Hans Haglund (Vision) 
 Kenneth Öhman (Ledarna/Sveriges ing./Unionen) 
 

Revisorer: 
Lekmannarevisorer: Håkan Tornesque, Nykvarn 
 Elisabeth Jacobs, Salem 
 Erik Andersson, Telge i Södertälje AB 
  
Suppleanter: Lana Issakainen, Botkyrka 
 Michael Santesson, Stockholm Vatten AB 
 

Auktoriserad revisor: Patrik Zettergren 
Suppleant: Magnus Wennlöf 
Verkställande direktör: Sara Söhr 
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Bolagsstyrningsrapport 

Styrelsens årsplan 

Vid konstituerande möte i juni fastställs styrande handlingar för styrelsens arbete samt VD-instruktion. Följande 
handlingar fastställdes: 
Finanspolicy, Riskpolicy, Miljö- och hållbarhetspolicy, Kommunikationspolicy, Arbetsmiljöpolicy, Attestlista, 
Internkontrollplan, Affärsplan och arbetsordning.  Dessa handlingar ska årligen revideras och fastställas av 
styrelsen enligt företagets ägardirektiv.  
 
Utvärdering av styrelse och VD 
Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning granskas av bolagets fyra revisorer. Den auktoriserade 
revisorn lämnar en revisionsberättelse där styrelsens och verkställande direktörens förvaltning behandlas. 
Revisionsberättelsen ger bolagsstämman vägledning i deras beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 
Bolagets tre lekmannarevisorer lämnar en granskningsrapport. I granskningsrapporten lämnas redogörelse för 
lekmannarevisorernas granskning av företagets förvaltning. 
 
Närvaro på styrelsemötena 
Under året har fem styrelsemöten hållits. Styrelsen består av tio ledamöter varav två fackliga ledamöter samt tio 
suppleanter varav två fackliga suppleanter. Den genomsnittliga närvaron under året av ordinarie ledamöter har 
varit 85 % (80).  
VD har fört protokoll vid samtliga styrelsemöten under året.  
 
Bisysslor  
Ingen styrelseledamot har anmält att de har konkurrerande bisyssla. VD har inga uppdrag stridiga med bolagets 
verksamhet.  
 
Löpande utvärdering /internkontroll 
Ekonomisk uppföljning sker månadsvis. Finansieringspolicy har fastställts av styrelsen för antagande av vald 
risknivå. Ekonomisk avrapportering med finansrapport som utfärdas av Internbanken görs på varje 
styrelsemöte. Styrelseprotokoll granskas av auktoriserad revisor. I den interna styrningen finns policys, 
ekonomihandbok, personalhandbok, rutiner samt internkontroll i ledningssystemet.  
 
Styrelsens årliga bedömning av verksamheten  

Styrelsen för Syvab bedömer att bolaget har bedrivit verksamheten under året i överrensstämmelse med 

bolagsordning och de kommunala befogenheterna. Styrelsen har utvärderat sitt eget och VDs arbete och anser 

att arbetet skett enligt lag och ägarnas direktiv. 
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Information om verksamheten 
 
Syvab driver Himmerfjärdsverket, pumpstationer, tunnlar samt ledningar till verket. Bolaget renar 
avloppsvatten, producerar biogas som förädlas till fordonsgas samt framställer biomull. Syvab är ett aktiebolag 
som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem samt Stockholm Vatten AB och Telge i Södertälje AB. 
Syvabs uppgift är att driva Himmerfjärdsverket, pumpstationer, tunnlar och ledningar så att fastställda krav 
klaras. Den långsiktiga målbilden som styrelsen beslutat omfattar: 
 

1. Rent vatten, biogas och användbart slam 
2. God resurshushållning 
3. Hög säkerhet för personal och anläggning  

 

Himmerfjärdsverkets anläggning är avsedd att vara en långsiktig investering för god miljö. 
Aktiv processutveckling i nära samarbete med praktisk drift och effektiv uppföljning i eget driftlabb är 
förutsättningar för att möta framtidens krav på Himmerfjärdsverket. Långsiktiga reinvesteringsplaner har tagits 
fram som syftar till att förebyggande investeringar genomförs, vilket ger minskade underhållskostnader. 
Anläggningen ska drivas och utvecklas så att av myndighet fastställda krav kan uppfyllas och att god 
resurshushållning samt effektiv uppföljning erhålls. För att driva verksamheten har följande organisation gällt 
under 2021: 
 

 

 
 

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser under året 
 

NKH-projektet har under året fortsatt och byggnationen pågår. Året har innehållit ombyggnation av 
bassängblocket samt grundläggning av tillbyggnader och en stor del av gjutningar för väggar och nya bassänger.  
Bygget följer tidsplaner i all väsentlighet. Pandemin har inneburit störningar och oro kring prisbild på 
byggmateriel, maskinell utrustning och leveranser i rätt tid. En stor fråga under året har varit leveranser av 
betong till följd av Cementas tillstånd i fabriken i Slite. I dagsläget ser det dock ut som det inte kommer påverka 
framdriften av bygget. 
 

Försäljningen av biogas har ökat något jämfört med 2020 och uppgår till 55 % av budgeterad nivå. Det beror 
sannolikt på framväxt av elbilar och minskad försäljning av biogasbilar samt en mindre efterfrågan pga. 
pandemin. Biogasverksamheten har lämnat nollresultat, en utredning har påbörjats för att utreda hur Syvabs 
biogas på bäst sätt används i framtiden. 



Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag – SYVAB, org.nr 556050-5728 6(26) 

 
 

 

Pilotanläggning med läkemedelsrening är nu färdigbyggd och i drift. Pilotanläggningen är en exakt kopia av vårt 
kommande reningsverk, men i liten skala. Detta ger oss möjlighet att testköra den nya reningstekniken och kan 
på så sätt optimera anläggningen inför idrifttagningen. Med läkemedelsreningen studeras reningens effektivitet 
samt design och drift av anläggningsdelen inför framtida eventuella krav på rening. 
 
Coronapandemin har påverkat bolaget under året. Ordinarie verksamhet har kunnat bedrivas i normal 

omfattning, men med restriktioner för besök, möten och personalsammankomster. Under hösten kunde fysiska 

studiebesök från skolor återupptas, men beslut togs den 8 december att återigen inte ta emot fysiska besök pga 

ökad smittspridning i samhället. NKH-projektet har personellt enbart påverkats i mindre omfattning. 

Förseningar i leveranser och ökade kostnader på byggmaterial har dock förekommit.  

I december aviserade Länsstyrelsen att det kan uppstå brist på kloridbaserade fällningskemikalier. 

Himmerfjärdsverket är idag mycket beroende av dessa kemikalier och om en ransonering införs kan det komma 

att ha en stor inverkan på reningen. Behovet av dessa kemikalier kommer att minska då ombyggnaden av verket 

är klart.  

  
I medeltal har antalet anställda varit 55,79 (52,52) varav 32,03 % (32,08) är kvinnor. Sjukfrånvaron har minskat 
något och hamnade på 6,39 % (6,6).  
Arbetsmiljögruppen (skyddskommittén) har hållit fyra ordinarie sammanträden under året. 
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Övertidsuttaget ökade med 3,2 % jämfört med 2020. Det totala antalet övertidstimmar uppgick till 1 851 (1 794) 
timmar. Ökningen kan förklaras med att NKH-projektet påverkar arbetssituationen för underhåll, 
processoptimering och omkopplingar. 

 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Syvabs största investeringsprojekt Nya Krav för Himmerfjärdsverket (NKH), pågår enligt plan. 
 
Under året har arbetet med membranfilterbyggnad och teknikbyggnader fortskridit i bra takt, ombyggnation av 
bassängblock pågår enligt plan och samtliga arbeten flyter på bra.  
Pandemin påverkar oss och en viss oro finns runt ekonomin på byggvaror och maskinell utrustning till följd av 
detta. Kapacitet på utloppsledningen är under utredning och kan eventuellt behöva förstärkas.  
 
Driftsättning av den första processlinjen och tillbyggnaden är satt till våren 2024. Därefter byggs de övriga sju 
linjerna successivt om och projektet planeras vara slutfört i slutet av 2026. Det innebär att huvuddelen i NKH-
investeringen genomförs med ett mycket tidskritiskt genomförande.  

Färdigställandet för NKH-projektet ska stämma i tid mot överledning av volymerna från Eolshäll till 
Henriksdals reningsverk, varför möjlighet att ansluta nya områden inom regionen då föreligger.  

Ägargruppen har under året diskuterat att ta in nya anslutningar i regionen och utredning pågår hur detta kan 
ske.  

Himmerfjärdsverket är idag maximalt belastad och har små marginaler. Samtidigt ska ombyggnaden ske under 
full drift och med bibehållna reningsresultat. I Syvabs tillstånd finns möjlighet till lättnader av utsläppsvärden vid 
ombyggnadsarbeten. För 2021 har Syvabs tillsynsmyndighet beviljat lättnader för utsläpp av kväve, fosfor och 
BOD, då ordinarie gränser ej kunnat innehållas till följd av ombyggnationen.  
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Styrelsen har utvärderat de effekter som kan följa av den coronapandemi som pågår. Det går inte att utesluta att 

det får negativa konsekvenser på verksamheten. Risk åligger för ökade byggkostnader, förseningar i leveranser 

samt brist på råvaror, kemikalier och insatsmateriel. Alternativa kemikalier utreds och beställningar görs med 

större framförhållning. En ökad vaksamhet finns för ekonomiska effekter.  

Forskning och utveckling 

För att vara effektiva idag och väl rustade för kommande miljöutmaningar har Syvab som ambition att utveckla 
avloppsrening och produktion av biogas. Vi stödjer och medverkar därför i ett flertal utvecklingsprojekt. 
Samarbete sker med högskolor, universitet, myndigheter och forskare vilket främjar och utvecklar vår 
verksamhet.  

Fortsatta försök och optimering av utvecklingsanläggningen pågår. Det görs dels för framtida anläggningen, 
men också för att öka kunskapen runt läkemedelsrening.  

 

Ekonomisk information 
 
Ägarnas avgifter till företaget var 174,3 Mkr (166,2). Övriga intäkter 10,3 Mkr (11,0).  
 
Årets resultat uppgår till -0,8 Mkr kronor efter finansiella poster. Underskottet justeras genom utnyttjande 
av överavskrivning. I budget har obeskattade reserver planerats utnyttjas med 6,0 Mkr för 2021. De 
slutliga anslutningsavgifterna har fördelats enligt följande: 
 

Kommun 
2021 2020 

Botkyrka kommun         41 200 000          39 170 000     

Nykvarns kommun           3 255 000            3 100 000     

Salems kommun 5 635 000            5 375 000     

Stockholm Vatten AB 73 330 000           70 025 000     

Telge i Södertälje AB         50 900 000           48 530 000     

Summa       174 320 000        166 200 000     

 
Erforderliga försäkringar har tecknats för bolagets anläggningar, inventarier och fordon vid 

Himmerfjärdsverket, Eolshälls- och Järnaanläggningen samt alla anläggningar utefter tunnelsystemet. Utöver 

företagsförsäkring för anläggningen har ansvars-, styrelse-, tjänstereseförsäkringar samt databrottsförsäkring 

tecknats. 
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Fordonsgasgasförsäljning har sjunkit till 1 326 716 Nm3 (1 332 090), målet var satt till 
2 400 000 Nm3. Försäljning motsvarar 55 % av budgeterad nivå. Pandemin och minskat antal 
gasbilar är sannolikt orsaken.   
 

 

 
 
 
Driftkostnaderna var 135,4 Mkr (134,1). Avskrivningar och finansiella kostnader var 50 Mkr 
(46,5). De totala anslutningsavgifterna delat med inkommande mängd vatten ger en kostnad 
om 4,20 kr/m3 (4,11). 
 

 
 

 

Finansieringsläget i ränteportföljen per 2021-12-31 var 1 150 Mkr (1 000) upplånat,  
medelränta 0,55 % (0,73) och 1,8 år (1,6) genomsnittlig räntebildningstid. Genomsnittlig 
kapitalbindningstid är 2,4 år (2,4). Finansieringspolicyn anger att max 65 % av låneförfallen får ske 
inom ett år, läget 2021-12-31 var 20,4 % (26,8). 
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Finansiell riskhantering 
Bolagets ränterisk är främst kopplad till den räntebärande skulden, vilken per balansdagen uppgick 
till 1 150 Mkr. Risknivån har fastställts genom en finansieringspolicy som styrelsen har tagit ställning 
till och fattat beslut ska gälla för bolaget. Säkringsinstrumentet utgörs av en portfölj innehållande 
ränteswapar med olika löptider. Säkringsinstrumentet består av vanliga ränteswapar där bolaget byter 
ränteflöde med banken och därmed betalar en fast ränta mot en finansiering till rörlig ränta eller 
tvärtom. Säkringsinstrumentets nominella belopp netto får inte överstiga säkrad posts nominella 
belopp. Ränteswaparnas nominella belopp uppgår till 720 Mkr med avseende på säkring till fast 
ränta, att jämföra med säkrad posts nominella belopp 1 150 Mkr. Marknadsvärdet för derivat 
uppgick per 2021-12-31 till -6,1 Mkr (-16,5). 
 
Likviditetsrisk 
Bolaget arbetar kontinuerligt med sin likviditet och har en checkkredit om 100 Mkr för att balansera 
likviditetsrisken. Krediten var ej utnyttjad per 2021-12-31.    
 
Kreditrisk 
Bolaget eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet på bolagets motparter. Leverantörer, kunder och 
entreprenörer bedöms genom företagsupplysningar och krav ställs på finansiell förmåga och 
kreditvärdighet vid upphandlingar. Upphandling sker enligt LOU och dess regelverk samt egen 
upphandlingspolicy. 
 
Investeringar 
Investeringar delas upp i tre kategorier: 

• Reinvesteringar – en femårig investeringsplan upprättas och godkänns av styrelsen 

• Nyinvesteringar – nya krav, ny teknik och investeringar som förbättrar arbetsmiljö, 
reningsresultat, processer eller ekonomi. Föredras för styrelsen, och ska beslutas i varje 
enskilt fall med motivation / investeringskalkyler 

• Akuta investeringar – akut åtgärd som rapporteras till styrelse i efterhand för beslut om tillägg 
eller omprioritering i befintliga investeringsplaner 

 
Pågående arbeten till ett värde av 62 Mkr (54,9) har avslutats och aktiverats under året, 
samtidigt som nya pågående arbeten startat till ett värde av 349,9 Mkr (301,2). Detta innebär att 
kontot ”pågående arbeten” ökat från 338,0 Mkr till 625,9 Mkr.  
 
Flerårsjämförelse 

Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av nyckeltal.   
 

Nyckeltal 2017 2018 2019 2020 2021 

Rörelsens intäkter (tkr) 161 550 169 638 176 275 177 169 184 607 

Resultat efter finansiella poster (tkr) 378 851 -243 -3 487 -804 

Balansomslutning (tkr) 530 561 565 183  743 660 1 125 528 1 264 393 

Soliditet 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 

Kassalikviditet 0,69 0,50 1,72 2,52 1,00 

 
Förslag till disposition av vinst 
Verkställande direktören och styrelsen föreslår att till årsstämman förfogande fritt eget kapital om 
14 432 kronor balanseras i ny räkning. 
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SYVAB 
Org.nr. 556050-5728 
 
RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01 

 Not 2021-12-31 2020-12-31 
Rörelsens intäkter m.m.       
Nettoomsättning    174 320 000  166 200 000 
Övriga rörelseintäkter    10 286 700  10 969 383 

Summa rörelsens intäkter    184 606 700  177 169 383 
       
Rörelsens kostnader       
Övriga externa kostnader   3, 4 -88 703 683  -90 543 344 
Personalkostnader   5 -46 717 224  -43 580 950 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar    -40 786 178  -38 141 326 
Summa rörelsens kostnader    -176 207 085  -172 265 620 
       
Rörelseresultat    8 399 615  4 903 763 
       
Resultat från finansiella poster       
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   6 17  0 
Räntekostnader och liknande resultatposter   7 -9 204 055  -8 390 946 

Summa resultat från finansiella poster    -9 204 038  -8 390 946 
       
Resultat efter finansiella poster    -804 423  -3 487 183 
       
 
Bokslutsdispositioner       
Förändring av avskrivningar utöver plan    827 269  3 503 348 
Summa bokslutsdispositioner    827 269  3 503 348 
       
Resultat före skatt    22 846  16 165 
       
Skatt på årets resultat   8 -22 846  -16 165 
       
Årets resultat    0  0 
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SYVAB 
Org.nr. 556050-5728 
 
BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31 

 Not   
TILLGÅNGAR       
       
Anläggningstillgångar       
       
Materiella anläggningstillgångar       
Byggnader och mark   9 333 353 632  319 425 555 
Maskinell utrustning   9 190 651 794  177 103 601 
Inventarier   9 11 359 629  10 607 759 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 

  
9 

625 854 753 
 

337 967 897 

Summa materiella anläggningstillgångar    1 161 219 808  845 104 812 
       
Summa anläggningstillgångar    1 161 219 808  845 104 812 
       
Omsättningstillgångar       
       
 
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar   10 46 492 542  55 826 853 
Övriga fordringar   11 3 839 557  4 425 996 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   12 3 363 267  2 239 094 
Summa kortfristiga fordringar    53 695 366  62 491 943 
       
Kassa och bank       
Kassa och bank   15 49 478 455  217 930 748 
Summa kassa och bank    49 478 455  217 930 748 
       
Summa omsättningstillgångar    103 173 821  280 422 691 
       
SUMMA TILLGÅNGAR    1 264 393 629  1 125 527 503 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       
       
       
Eget kapital       
       
Bundet eget kapital       
Aktiekapital   13 120 000  120 000 
Reservfond    20 000  20 000 

Summa bundet eget kapital    140 000  140 000 
       
Fritt eget kapital       
Balanserat resultat    14 432  14 432 
Summa fritt eget kapital    14 432  14 432 
       
Summa eget kapital    154 432  154 432 
       
Obeskattade reserver       
Ackumulerade avskrivningar utöver plan    11 679 506  12 506 775 
Summa obeskattade reserver    11 679 506  12 506 775 
       
Långfristiga skulder       
Skulder till kreditinstitut   14 1 150 000 000  1 000 000 000 
Övriga skulder   14 1 437 868  1 583 126 

Summa långfristiga skulder    1 151 437 868  1 001 583 126 
       
 
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder    39 687 020  56 424 800 
Övriga skulder   16 9 220 202  5 237 035 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   17 52 214 601  49 621 335 
Summa kortfristiga skulder    101 121 823  111 283 170 
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    1 264 393 629  1 125 527 503 
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SYVAB 
Org.nr. 556050-5728 
 
Förändringar i eget kapital       
       

   
Övrigt 

bundet 
Övrigt fritt Årets Summa fritt 

  Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital 
Belopp vid årets ingång  120 000 20 000 14 432 0 14 432 
Årets resultat     0 0 
       

Belopp vid årets utgång  120 000 20 000 14 432 0 14 432 
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SYVAB 
Org.nr. 556050-5728 
 
KASSAFLÖDESANALYS 2021-12-31 2020-12-31 

 Not   
Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat    8 400  4 904 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
   -  - 

Avskrivningar  40 786  38 141 
Vinst (-) / förlust (+) vid avyttring av 
anläggningstillgångar 

  
 -282  -478 

        
Förändring pensioner    58  35 
Erhållen ränta m.m.    -  - 
Erlagd ränta    -9 206  -8 319 
Betald inkomstskatt    -10  -267 
        
Kassaflöde från den löpande verksamheten         

före förändringar av rörelsekapital    39 746  34 016 
      
Kassaflöde fån förändringar av rörelsekapital     

Minskning (+) / ökning (-) av fordringar     8 784   -2 007 

Minskning (-) / ökning (+) av kortfristiga skulder     -10 363   -23 353 

            

Kassaflöde från den löpande verksamheten     38 167   55 362 
            
Investeringsverksamhet         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9   -358 006   -316 178 

Försäljning av inventarier 9   1 386   820 

Kassaflöde från investeringsverksamhet     -356 623   -315 358 

            
Finansieringsverksamhet           
Lån hos kreditinstitut     150 000   370 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     150 000   370 000 

            
Ökning (+) / minskning (-) av likvida medel     -168 453   110 004 
Likvida medel vid årets början     217 931   107 927 

Likvida medel vid årets slut 1)     49 478   217 931 
            
 

     
1) Avser kontantkassan   15  13 

              bank   49 463  217 918 

   49 478  217 931 
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NOTER 
Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper 

  
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

(K3) vid upprättande av finansiella rapporter. 
 

Företaget tillämpar generellt komponentsuppdelning av investeringar och då pågående arbeten aktiveras. 
Vid avskrivning av kontorsbyggnad och bostadshus tillämpas viktad avskrivning för olika komponenter i 
fastigheterna.  
 
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

 
 Redovisningsvaluta 
 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges. 
 
 Periodiseringar 
 Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god revisionssed. 
 
 Kassaflödesanalys 
 Kassaflödesanalyserna har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner  

som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa. 
 

 Värderingsprinciper 
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. 
       
 Fordringar 
 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
       
 Leasing 
 Periodens leasingkostnader har uppgått till 75 526 kr (66 851). Samtliga leasingavtal klassificeras som 

operationell leasing, vilket innebär att leasingkostnaden fördelas linjärt över leasingperioden. 
       
 Intäktsredovisning 
 Intäkter redovisas i den period de presteras. 
       
 Resultat efter finansnetto 
 Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, 

bokslutsdispositioner och skatter. 
       
 Balansomslutning 
 Företagets samlade tillgångar. 
       
 Soliditet 
 Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. 

 
 Kassalikviditet 
 Omsättningstillgångar exklusive lager delat med kortfristiga skulder. 
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 Materiella anläggningstillgångar 
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 

och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod 
förutom Mark och Pågående arbeten som inte skrivs av. 

      
    Antal år   
Byggnader och mark      
Mark    Skrivs ej av   
Markanläggningar    20   
Konst    Skrivs ej av   
Reningsverk    20-50   
Tunnlar    100   
Ledningar    33   
Byggnader/bostäder    20-50   
Maskinell utrustning    5-15   
Inventarier       
Övriga inventarier    5-10   

      
 Aktivering av låneutgifter 
 Låneutgifter belastar resultatet för det år vilket den hänför sig till. 
      

 Inkomstskatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den 
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
 
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på 
balansdagen. 

 
Bolaget har skattemässigt underskottsavdrag om sammanlagt 0 tkr (0). Då bolaget är ett kommunalt ägt 
bolag, som normalt inte ska generera överskott, bedömer styrelsen att väsentliga vinster framgent ej 
kommer att uppkomma. Av detta skäl redovisar bolaget normalt inte någon uppskjuten skattefordran 
avseende ackumulerat skattemässigt underskottsavdrag. 
       

 
 Ersättningar till anställda 
 Pensioner 
Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och 
förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en 
separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. I förmånsbestämda 
planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn till bland annat bedömda framtida löneökningar och 
inflation. Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer vilket innebär att avgifterna 
redovisas som kostnad i takt med att pensionerna tjänas in. 

 
Bolagets premieinbetalningar har genererat ett överskott som kan användas för framtida 
premieinbetalningar. 
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 Förvaltningsfastigheter 
Syvab äger fastigheter i närområdet för att säkra marken och säkerställa skyddsområdet runt reningsverket, 
samt för möjligheten till eventuell utbyggnad i framtiden. Fastigheterna används främst för internt behov 
såsom kontor och uthyrning till entreprenörer, i vissa fall även som bostad. 

 

Marknadsvärdet på Syvabs fastigheter har beräknats utifrån taxeringsvärdet som ska uppgå till 75 % av 
marknadsvärdet (se not 9).  
 

 Säkri Säkringsredovisning 
Säkringsredovisningen tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat säkringssamband. För 
att säkringsredovisningen ska kunna tillämpas krävs att det finns en ekonomisk relation mellan 
säkringsinstrumentet och den säkrade posten som överensstämmer med möten för riskhantering. Ett 
säkringsförhållande är effektivt om säkringsinstrumentet i hög utsträckning motsvarar värdeförändringar 
hänförliga till den säkrade risken. Det krävs också att säkringen effektivt skyddar den risk som är avsedd att 
säkras och att säkringsdokumentation upprättats. Bedömningar om huruvida säkringsredovisningen ska 
tillämpas görs vid ingången av säkringsrelationen. Bedömningen av om villkoren för säkringsredovisning är 
uppfyllda görs per varje balansdag därefter. Redovisningen av värdeförändringen beror på vilken typ av 
säkring som ingåtts. 
 

Förluster hänförliga till den säkrade risken redovisas inte så länge som säkringsförhållandet består. 
Företaget använder endast finansiella instrument med extern motpart som säkringsinstrument. Även den 
säkrade posten har extern motpart. Huvudsakligen används ränteswapar. 
 

Per 2021-12-31 finns det inga derivat som bedöms falla utanför säkringsredovisningen och därmed 
påverkas inte resultaträkningen av marknadsvärdesförändringen. 
 

Säkringsinstrumentets nominella belopp netto får inte överstiga säkrad posts nominella belopp. Derivaten 
tillsammans med fasträntelånen uppgår till netto 720 MSEK med avseende på säkring till fast ränta, att 
jämföra med säkrad posts nominella belopp 1 150 MSEK. 
 

Räntekostnaden för derivat inom ramen för säkringsredovisningen redovisas löpande i resultaträkningen 
som en del av bolagets räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta. 
 
                                                                         2021                           2020 
 

Marknadsvärdet för derivat i tkr                     -6 111                        -16 541 
 

 Offentliga bidrag 
 Syvab har erhållit offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation, så kallade villkorade 
bidrag. Dessa skuldförs när bidraget erhålls och intäktsförs när bidragsgivaren godkänt prestationen. 

 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
Företagsledningen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. 

 

De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till störst risk för väsentliga nedskrivningar av 
redovisade värden avseende tillgångar och skulder är främst värderingar av pågående nyanläggningar. Här 
ingår bl.a. utveckling/försök av anläggningar/tillämpningar av skärpta krav för rening av avloppsvatten. 
Dessa utvecklingsprojekt/försök kan resultera i negativa utfall vilket kan medföra att de helt eller delvis 
kommer att kostnadsföras i framtiden och ej leda till en kommande investering. 

 

Varje år prövas om det finns någon indikation på att någon tillgångs värde är lägre än dess motsvarande 
redovisade värde. Föreligger en sådan indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader 
och dess nyttjandevärde. 
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
Not 3 Ersättning till revisorer    2021  2020 
        
 Revisionsbyrån Fyrtornet       
 Revisionsuppdrag    282 701  300 200 
 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag    119 250  30 000 

     401 951  330 200 
        
Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika 
typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, 
revisionsverksamhet eller skatterådgivning. I revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag ingår utökad 
granskning av projektet NKH. 
        

 
Not 4 Övriga externa kostnader    2021  2020 
        
 Övriga externa kostnader    88 703 683  90 543 344 
        

 
Not 5 Personal    2021  2020 
        
 Medelantal anställda       

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 

 Medelantal anställda har varit    56,00  53,00 
 varav kvinnor    18,00  17,00 
 varav män    38,00  36,00 
        
 Löner, ersättningar m.m.       

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: 

        
 Styrelsen och VD:       
  Löner och ersättningar   1 682 326  1 547 594 
  Pensionskostnader   417 698  343 320 
     2 100 024  1 890 914 
 Övriga anställda:       
  Löner och ersättningar   29 413 711  28 227 949 
  Pensionskostnader   1 739 550  2 674 518 
  Övriga personalkostnader   2 634 120  1 665 796 

     33 787 381  32 568 263 
        
 Sociala kostnader    10 829 819  9 121 773 
 Summa styrelse och övriga    46 717 224  43 580 950 
        

 
  



Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag – SYVAB, org.nr 556050-5728 20(26) 

 
 

 

 
Könsfördelning i styrelse och 
företagsledning 

      

        
 Antal styrelseledamöter    10  10 
 varav kvinnor    3  3 
 varav män    7  7 
 Ledningsgrupp    6  5 
 varav kvinnor    2  1 
 varav män    4  4 
        
VD har vid uppsägning rätt till 24 månadslöner, egen uppsägning är 6 månader. 
        

        

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

   
2021 

 
2020 

 Räntor    17  0 

     17  0 
        

 
Not 7 Räntekostnader och liknande 

resultatposter 
   

2021 
 

2020 

        
 Räntekostnader och liknande resultatposter    6 782 147  7 272 848 
 Övriga finansiella kostnader    2 421 908  1 118 098 

     9 204 055  8 390 946 
        
Not 8 Skatt på årets resultat    2021  2020 
        
 Aktuell skatt    -22 846  -16 165 

     -22 846  -16 165 
        
 Avstämning av effektiv skatt       
 Resultat före skatt    -22 846  16 165 
        
 Skattekostnad 20,60% (21,40%)    -4 706  -3 459 
        
        
 Skatteeffekt av:       
 Ej avdragsgilla kostnader    -194 142  -119 576 
 Ej skattepliktiga intäkter    176 002  99 709 
 Ej värderat underskottsavdrag    0  7 161 

 Redovisad effektiv skatt    -22 846  -16 165 
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Not 9 Byggnader och mark       
        
Byggnader och mark 
Mark Avskrives ej 
Markanläggningar                                                   20 år 
Konst Avskrives ej 
Reningsverk 20-50 år 

Tunnlar 100 år 
Ledningar 33 år 
Byggnader/bostäder                                          20-50 år 
  
Maskinell utrustning                                        5-15 år 
  
Inventarier 
Övriga inventarier                                               5-10 år 

  
Reningsverk 2021 2020 

 Ingående anskaffningsvärden 354 828 126 345 922 334 

 Överfört från pågående arbeten 26 357 297 8 905 792 

 Inköp - - 

 Utrangeringar - - 

 Utgående ack. anskaffningsvärden 381 185 423 354 828 126 

 Ingående ack avskrivningar -197 385 303 -190 100 789 

 Årets avskrivningar -7 744 495 -7 284 514 

 Utrangeringar - - 

 Utgående ack avskrivningar -205 129 798 -197 385 303 

 Utgående planenligt restvärde 176 055 625 157 442 823 

 *Bidrag för reningsverk har erhållits enligt följande   
  - 1974 statsbidrag 19 000 000   
  - 2010 Klimatbidrag , biogasanläggning 3 900 000   
  - 2013 Energibidrag  1 260 0000   

  - 2018 bidrag gällande förstudie läkemedelsrening 1 986 260 kr   

 
 - 2019 bidrag gällande läkemedelsrening i pilotanläggning  10 784 124 kr  

 
 

  
Tunnlar 2021 2020 

 Ingående anskaffningsvärde 88 280 587 88 280 587 

 Utgående ack. anskaffningsvärden 88 280 587 88 280 587 

 Ingående avskrivningar -72 971 407 -72 680 071 

 Årets avskrivningar -291 336 -291 336 

 Utgående ack. avskrivningar -73 262 743 -72 971 407 

 Utgående planenligt restvärde 15 017 844 15 309 180 

 *Bidrag för tunnlar har erhållits enligt följande 
  

  - 1974 statsbidrag 12 000 000 
  

    
Ledningar 2021 2020 

 Ingående anskaffningsvärde 44 917 727 44 917 727 

 Utgående ack. anskaffningsvärden 44 917 727 44 917 727 

 Ingående avskrivningar -37 785 133 -37 163 341 

 Årets avskrivningar -621 792 -621 792 

 Utgående ack. avskrivningar -38 406 925 -37 785 133 

 Utgående planenligt restvärde 6 510 802 7 132 594 
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Byggnader/Bostäder 2021 2020 

 Ingående anskaffningsvärde 136 777 053 119 578 493 

 Inköp 593 850 575 061 

 Överfört från pågående arbeten - 16 623 499 

 Utgående ack. anskaffningsvärden 137 370 903 136 777 053 

 Ingående avskrivningar -14 040 814 -10 592 895 

 Årets avskrivningar -4 207 225 -3 447 919 

 Utgående ack. avskrivningar -18 248 039 -14 040 814 

 Utgående planenligt restvärde 119 122 864 122 736 239 

 *Bidrag för ombyggnad  reningsverk har erhållits enligt följande 
 

  - 2014 Bidrag avseende ökad reningskapacitet på ett energieffektivt, klimatsmart och miljöriktigt sätt, 15 000 000 kr 

Mark  2021 2020 

 Ingående anskaffningsvärden 12 450 982 12 450 982 

 Utgående ack. anskaffningsvärde 12 450 982 12 450 982 

 
 

  
Markanläggningar 2021 2020 

 Ingående anskaffningsvärde 4 857 422 4 857 422 

 Överfört från pågående arbeten 85 000 - 

 Utgående ack. anskaffningsvärden 4 942 422 4 857 422 

 Ingående avskrivningar -503 685 -260 818 

 Årets avskrivningar -243 222 -242 867 

 Utgående ack. avskrivningar -746 907 -503 685 

 Utgående planenligt restvärde 4 195 515 4 353 737 

 
 

  
Summa Byggnader och Mark 333 353 632 319 425 555 

    
Maskinell utrustning 2021 2020 

 Ingående anskaffningsvärde 491 756 595 460 889 163 

 Överfört från pågående arbeten 33 728 840 29 359 980 

 Inköp 4 759 062 1 507 452 

 Försäljning -64 000 - 

 Utgående ack. anskaffningsvärden 530 180 497 491 756 595 

 Ingående avskrivningar -314 652 994 -291 130 090 

 Försäljning 64 000 - 

 Årets avskrivningar -24 939 711 -23 522 904 

 Utgående ack. avskrivningar -339 528 705 -314 652 994 

Summa maskinell utrustning 190 651 792 177 103 601 

 Ackumulerade överavskrivningar -11 679 506 -12 506 775 

 Bokfört värde 178 972 286 164 596 826 
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Inventarier 2021 2020 

 Ingående anskaffningsvärde 58 321 713 55 320 099 

 Överfört från pågående arbeten 1 863 196 - 

 Inköp 2 755 250 4 828 315 

 Försäljningar -1 950 313 -1 826 701 

 Utgående ack. anskaffningsvärden 60 989 846 58 321 713 

 Ingående avskrivningar -47 713 954 -46 468 689 

 Försäljningar 822 134 1 484 728 

 Årets avskrivningar -2 738 397 -2 729 993 

 Utgående ack. avskrivningar -49 630 217 -47 713 954 

Summa inventarier 11 359 629 10 607 759 
 

 
  

Pågående arbete 2021 2020 

 
 337 967 897 91 677 957 

 Inköp 349 897 490 301 179 147 

 Avslutade arbeten -62 010 635 -54 889 207 

Utgående värde 625 854 752 337 967 897 

 
   

    

Taxeringsvärden:   
Hörningsholm 2:42 6 400 000 kr 

Hörningsholm 2:214 2 002 000 kr 

Hörningsholm 2:250 1 264 000 kr 

Hörningsholm 2:45 0 kr 

Hörningsholm 2:231 1 863 000 kr 

Hörningsholm 2:48 308 000 kr 
    
Marknadsvärdet på Syvabs fastigheter beräknas utifrån taxeringsvärdet som skall uppgå till 75 % 

av marknadsvärdet.   
   

 
Not 10 Kundfordringar    2021-12-31  2020-12-31 
        
 Anslutningskommunerna    44 015 626  54 475 002 
 Övriga kunder    2 476 916  1 351 851 

     46 492 542  55 826 853 
        

 
Not 11 Övriga fordringar    2021-12-31  2020-12-31 
        
 Skattefordringar    1 588 248  1 601 105 
 Skattekonto    1 857 694  1 551 081 
 Momsfordran    0  827 818 
 Övriga    393 615  445 992 
     3 839 557  4 425 996 
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Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

   
2021-12-31 

 
2020-12-31 

        
 Pensioner    20 638  19 922 
 Recipientkontroll    107 500  105 000 
 El    1 351 992  870 014 
 Övriga interimsfordringar    1 883 137  1 244 158 
     3 363 267  2 239 094 
        

 
Not 13 Upplysningar om aktiekapital       
        

     
Antal aktier 

 
Kvotvärde per 

aktie 
 Antal/värde vid årets ingång    120  1 000,00 
 Antal/värde vid årets utgång    120  1 000,00 
        

 
Not 14 Långfristiga skulder    2021-12-31  2020-12-31 
        
 Skulder till kreditinstitut    1 150 000 000  1 000 000 000 
 Förfallotid senare än 5 år från balansdagen    1 150 000 000  1 000 000 000 
        
 Övriga skulder    1 437 868  1 583 126 
            Förfallotid senare än 5 år från balansdagen                                                 0                                            0       
        

 
Not 15 Checkräkningskredit    2021-12-31  2020-12-31 
        
 Beviljad checkräkningskredit uppgår till:    100 000 000  100 000 000 
        
            Krediten är utnyttjad med 0 kr (0) per 2021-12-31. 
        

 
Not 16 Övriga skulder    2021  2020 
        
 Momsskuld    3 720 250  0 
 Källskatt    721 135  706 745 
 Sociala avgifter    768 354  723 673 
 Övriga skulder    4 010 463  3 806 617 

     9 220 202  5 237 035 
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Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 
   

2021-12-31 
 

2020-12-31 
        
 Anslutningsavgifter    46 090 000  43 580 000 
 Semester- och löneskulder    2 226 744  3 138 244 
 Löneskatt pensionsmedel    799 196  733 627 
 Upplupna utgiftsräntor    377 344  379 431 
 Övriga interimsskulder    2 721 317  1 790 033 

     52 214 601  49 621 335 
        

 
Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut   
        
Styrelsen har utvärderat de effekter som kan följa av den coronapandemi som pågår. Det går inte att utesluta att 
det får negativa konsekvenser på verksamheten. Risk åligger för ökade byggkostnader, förseningar i leveranser 
samt brist på råvaror, kemikalier och insatsmateriel. Alternativa kemikalier utreds och beställningar görs med 
större framförhållning. En ökad vaksamhet finns för ekonomiska effekter.   
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Not 19 Disposition av vinst eller förlust       
        
 Förslag till disposition av bolagets vinst       
        
 Till årsstämmans förfogande står balanserad 

vinst  

  14 432    

   14 432    
        
 Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres    14 432    

   14 432    
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§ 11 Årsredovisning 2021 (Förvaltningsberättelse och ekonomidel) 
 
Av årsredovisning framgår att kostnaderna överskrider intäkterna med 827 269 kronor.  
 
Underskottet har reglerats genom utnyttjande av tidigare års överavskrivning.  
 
Överavskrivningen har upparbetats under en längre tid, som en reserv för kommande utbyggnadsperiod då 
merkostnader kommer att uppstå för att kunna klara utsläppskraven. I budget för 2021 var det planerat att 
utnyttja överavskrivning med 6 miljoner kronor, utfall är 5 miljoner kronor bättre än planerat.  
 
Den balanserade vinsten om 14 432 kr föreslås balanseras i ny räkning.  
  
 
 
Förslag till beslut 
 
Att styrelsen beslutar:  

- fastställa årets balans- och resultaträkning  
- fastställa förvaltningsberättelse  
-  balanserad vinst om 14 432 kr balanseras i ny räkning. 
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§ 10 Statusredovisning av ägardirektivet för Syvab år 2021 

Bolagsordningen  

En bedömning görs om verksamheten är förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna (självkostnadsprincip, likställighetsprincip, 
lokaliseringsprincip) som framgår i bolagsordningens fastställda syfte och ändamål med verksamheten:  
 
 Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål. 
 Verksamheten är delvis förenlig med fastställda syfte och ändamål. 
 Verksamheten är inte förenlig med fastställda syfte och ändamål.  

Ägardirektiven 

För varje enskilt ägardirektiv ska en bedömning göras enligt följande: 
 
 Ägardirektivet är uppfyllt. 
 Ägardirektivet är delvis uppfyllt. 
 Ägardirektivet uppfylls ej.  
 
Bedömningen ska alltid kommenteras. När ägardirektivet markerats med gult eller rött ska dessutom en 
handlingsplan tas fram. 

Utfärdade ägardirektiv 

Bolaget styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot 
bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen 
och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intressen. Dessa ägardirektiv är ett 
komplement till bolagsordningen. 
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Långsiktig inriktning 

Ekonomi och effektivitet 
1. Syvabs verksamhet ska finansieras genom 
bland annat taxebundna avgifter och upplåning 
med kommunal borgen från ägarna. Bolagets 
upplåning bör ske till förmånligaste villkor. 
Syvab ska se över möjligheterna till gröna lån. 

   Samtliga lån sker med 
kommunal borgen. 
Samtliga lån är gröna 
lån. Genomsnittsräntan 
är 0,64%. 

2. För rening av avloppsvatten ska självkostnad 
gälla för ägarna. Kostnaderna ska fördelas i 
enlighet med varderas ägares nyttjandegrad. För 
att få ett jämnare avgiftsuttag ska beräkningarna 
baseras på nyttjandet de tre senaste åren. 

   Direktiv följs.  

3. Syvab ska utveckla verksamheten så 
reningsresultaten alltid håller sig under fastställda 
gränsvärden.  

   Reningen har påverkats 
negativt av 
ombyggnaden NKH. 
Under ombyggnation 
kan gränsvärden 
tillfälligt höjas, det har 
gjorts 2021 och dessa 
värden har innehållits. 

4. Syvab ska utveckla sin verksamhet för att, över 
tiden, bli bättre och effektivare.  

   Ombyggnationen 
pågår. Reinvesteringar 
följer avskrivningstakt.  

     

Kommersiella affärer  
5. Affärsmässighet ska råda för sålda varor och 
tjänster till andra kunder än ägarna med 

    Försäljning av fordons-
gas har påverkats av 

 
 

Av-
vikelse 

Noti-
fiering 

Plan- 
enligt Kommentar 

Syfte och ändamål med bolaget (Bolagsordningen)  
Bolaget ska äga och driva ett för aktieägarna 
gemensamt reningsverk för avloppsvatten 
nedströms Skanssundet med anläggningar för 
anslutning av lokala avloppsnät inom Botkyrka, 
Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och 
Södertälje kommuner, förvalta fast egendom, 
samt idka därmed förenlig verksamhet. 

   Direktiv följs 

mailto:www@syvab.se


             
 
Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Gäller från: 

Rapport § 10 Statusredovisning av ägardirektivet Syvab 3(6) 2022-02-16 
Ansvarig för dokumentet (PL):                       Sign: Granskad och fastställd av (PÄ)                                   Sign: Rev.datum: 

Marianne Forsell Sara Söhr   
 

 

Postadress Säte Org.nr. Telefon  Telefax E-post Internet 
Himmerfjärdsverket  Botkyrka 556050-5728 08 410 776 00  08 530 270 08 info@syvab.se  www.syvab.se 
147 92 Grödinge 

beaktandet av utrymmet för kommunala bolag att 
bedriva kommersiell verksamhet. För varor och 
tjänster till andra kunder än ägarna, ska 
avkastningskravet vara 10,6 %. 

coronapandemin 
Avkastningskrav har ej 
uppnåtts 2021. 

 

6. Syvab ska producera fordonsgas (av den biogas 
som blir över efter att den används för 
uppvärmning och tillverkning av el för internt 
bruk, produktion av luft till bioprocesserna samt 
torkning för intern användning) och biomull. 
Dessa produkter ska säljas på den kommersiella 
marknaden.  

   Vår biogas har till 
största del gått till att 
producera fordonsgas, 
övrig biogas har 
använts internt enligt 
direktivet. Utredning 
pågår om framtida 
användning. 
 

     

Miljö och hållbarhet) 
7. Syvab representerar ett stort miljövärde för 
ägarna och ska därför sträva efter fördjupat 
samarbete med ägarna i miljö- och 
hållbarhetsfrågor. 

   Vi har bra kontakt med 
samtliga ägare, i bl.a. 
remissförfarande och 
tillståndsprövning.  

8. Syvab ska genom aktivt och systematiskt 
arbete sträva att nå en ISO14001-certifiering. 

   Certifieringsarbetet 
pågår. 

9. Syvab ska sträva mot att vara fossilbränslefria 
år 2025. 

   Vi använder elbilar och 
gasbilar där så är 
möjligt. 
Tyngre arbetsfordon 
finns tyvärr ej fossilfria 
än, för dessa används 
miljödiesel. 

10. Syvab ska präglas av ett aktivt och offensivt 
hållbarhetsarbete (ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt). 

   Vi arbetar aktivt för att 
minska energi- och 
kemikalieförbrukning. 
Sorterar och återvinner 
avfall.  
Har jobbat digitalt i 
större utsträckning och 
minskat antal resor 
under året.  
Följer regelverk för 
upphandling.  
Uttalat policyarbete för 
jämställdhet och 
mångfald.  
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11. Syvab ska, tillsammans med ägarna, arbeta 
aktivt med uppströmsarbetet för att minska 
miljögifterna i samhället. 

    Ett aktivt 
uppströmsarbete 
bedrivs. 
Kommunernas intresse 
har minskat under året, 
trots flertal försök till 
samarbete från Syvabs 
sida  
 

12. Syvab ska arbeta för att, när den nya 
processanläggningen är i drift, även kunna 
hantera läkemedelsrening.  

   Pilotanläggning för 
läkemedelsrening har 
varit i drift under året. 
Tekniken fungerar och 
utgående halter är 
mycket låga. Nu 
studeras design- och 
driftparametrar för att 
få en bild av 
investeringsbehovet 

13. Den biomull som reningsprocessen ger som 
restprodukt ska i möjligaste mån återföras till 
produktiv mark. 

   Vårt slam har haft 
godkänd kvalitet enligt 
Revaq. Totalt har 86 % 
använts till spridning 
på produktiv mark.  

     

Säkerhet  
14. Syvab ska arbeta aktivt och systematiskt med 
arbetsmiljöfrågor och i detta arbete verka för att 
inga personskador uppstår i eller som en 
konsekvens av verksamheten och att redan 
befintliga arbetsmiljöcertifikat vidmakthålls.  

   Ett aktivt systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
bedrivs.  
Skyddskommittén höll 
fyra möten. 
Skyddsronder har 
regelbundet 
genomförts under året. 

     

 
 

Investeringar  
15. Syvab ska årligen utarbeta och till ägarna 
överlämna en investeringsplan över de 
kommande fem åren. Planen ska utgöra ägarnas 
underlag för borgens- och låneram. Planen ska 
vara ägarna tillhanda senast 30 oktober. 

   Investeringsplan togs 
fram till styrelsemötet 
den 30 september, 
vilket styrelsen 
godkände. 
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16. Syvab ska ha kapacitet att rena ägarnas 
avloppsvatten (inklusive Eolshällsvolymerna) 
fram till 2027-12-31. 

   Åtgärder har 
genomförts för att 
stärka reningskapacitet 
under NKH-bygget. 

17. Den ekonomiska utvecklingen av projektet 
”NKH” ska halvårsvis redovisas för ägarna.  

   Rapport presenteras på 
varje styrelsemöte. 

     

Bolagets styrning och strategiska planering 
18. Syvab ska aktivt söka en ökad samordning 
med ägarna med syfte att skapa en effektivare 
organisation när det ur ekonomisk synpunkt är 
fördelaktigt. Syvab utgör en del av 
ägarkommunernas verksamhet. Utöver lag och 
författning regleras Syvabs verksamhet av 
styrdokument/direktiv som utfärdas av ägarna.  

   Gott samarbete med 
tillsynsmyndigheten. 
Återkommande 
kontakt sker med VA-
organisationerna i 
respektive kommun. 

19. För att möjliggöra samordning med ägarnas 
strategiska planeringsprocesser ska Syvab 
informera ägarna om bolagets affärsplan.  

   Detta dokument 
presenterades på det 
konstituerande 
styrelsemötet i juni. 

20. Syvabs styrelse ska årligen besluta om 
följande policyer: 

• Finanspolicy 
• Riskpolicy 
• Miljö- och hållbarhetspolicy 
• Kommunikationspolicy 
• Arbetsmiljöpolicy 
• Attestlista 

Utöver dessa policyer ska Syvab ha styrande 
dokument med avseende på  

• upphandling 
• resor och representationer 
• mandat och befogenheter. 

Där så är möjligt ska Syvab samordna det interna 
ramverket med ägarna.  

   Handlingarna togs 
fram till styrelsemötet i 
juni och godkändes av 
styrelsen. 

     

Uppföljning och information   
21. Syvab ska ha en av styrelsen fastställd 
internkontrollplan och genomföra 
kvalitetssäkrande uppföljningar i enlighet med 
denna.  

   Plan togs fram till 
styrelsemötet i juni och 
godkändes av styrelsen. 
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22. Syvab ska årligen ta fram en 
bolagsstyrningsrapport som kan ligga till grund 
för ägarnas uppsiktsplikt.  

   Ingår i årsredovisning. 
 

23. Syvab ska fortlöpande hålla ägarna 
informerade om bolagets verksamhet. Detta 
innebär att bolaget löpande och utan dröjsmål 
ska översända följande handlingar: 

• Protokoll från styrelsesammanträde 
inklusive ekonomisk uppföljning 

• Protokoll från bolagsstämma 
• Årsredovisning 
• Budget och verksamhetsplan 
• Affärsplan 
• Internkontrollplan 

   Genomfört. 
Publiceras fortlöpande 
på vår hemsida. 

24. Syvabs styrelse ska årligen göra en 
bedömning av hur bolaget har bedrivit 
verksamheten i förhållande till bolagsordningen 
och de kommunala befogenheterna. Dessa 
bedömningar ska tas in i bolagets årsredovisning 
men även beslutas i styrelsen så att de kan 
överlämnas till ägaren senast sista mars.  
 
Minst en gång per år ska Syvabs styrelse följa upp 
ägardirektiven. 
 
Syvabs styrelse ska årligen göra en utvärdering av 
sitt eget och VD:s arbete.    

Ingår i bolagsstyrnings-
rapporten som 
redovisas i 
årsredovisningen.  
 
Statusredovisning av 
ägardirektivet tas 
årligen fram till 
styrelsemötet i mars 
för godkännande. 

25. Med syftet att underlätta styrning, 
samordning och informationsutbyte ska Syvab 
delta i sådana informations- eller 
samordningsmöten som ägarna kallar till.    

Syvab deltar vid 
kallelse till sådana 
möten. 

     

 
 
 

Ägarfrågor 
26. Frågor av ”principiell beskaffenhet eller 
annars större vikt” enligt KL § 17.4 ska 
hänskjutas till respektive kommunfullmäktige för 
beslut.    

Inga ärenden har skett 
under året. 

 
Ägardirektiven ska årligen ses över av ägarna och vid behov uppdateras. 
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§ 13 Investeringsframställan för Solcellsanläggning 

 
Bakgrund och motiv 
Syvabs energianvändning uppgår till ca 26 GWh per år och är relativt jämnt fördelat över året och över 
dygnet. Medeleffekten ligger på ca 3 100kW.  
Anläggningen är väl exponerad för solljus med stora takytor i rätt riktning och det finns även öppna 
tomtytor som är lämpliga för solfångaranläggningar. 
Det ligger i tiden att sträva efter att verksamheter ska sträva mot att bli klimatneutrala och det är positivt 
för Syvabs varumärke att ständigt jobba systematiskt med dessa frågor. 
Under de fem senaste åren har priserna på solceller sjunkit kraftigt till en acceptabel nivå, priset på el bara 
stiger samtidigt som tillgången av el minskar och efterfrågan ökar. Detta medför att investeringen kan bli 
lönsam inom rimlig tid. I graf nedan ses förväntad elproduktion per månad.  
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Detta tillsammans gör att det finns stora fördelar med att installera en solcellsanläggning på Syvab. 
Förslaget är att bygga solcellsanläggningen på taken vid Flotation och Sandfiltret, se bild nedan. Takytan är 
836,8 m2 med en lutning på 6 grader. Lösningen är så kallade öst/väst-montage för att få in optimalt med 
yta mot solen. 
 

 
 
Vårt stora jämna effektbehov gör att Syvab kommer att använda all producerad el i vår anläggning. 
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Investeringsbehov och tider 
Kostnader för investeringen har bedömts i en förstudie som upprättats tillsammans med företaget 
Solarwork. 
 
Kostnaderna fördelas på ett antal aktiviteter enligt nedan: 

• Kostnader för projektering ock upphandling  
• Kostnader för anpassning av befintligt ställverk 
• Byggherreomkostnader samt oförutsett bedöms till 0,2 miljoner kronor.  

Det totala investeringbehovet uppgår således sammanlagt till cirka 5,2 miljoner kronor.   
En ny anläggning kan vara i drift inom 12 månader efter erhållet investeringsbeslut.   
Återbetalningstiden är ca 7 år. 
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Förslag till beslut 

- att styrelsen uppdrar VD att upphandla ny Solcellsanläggning enligt ovan. 
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