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VD har ordet:

Förändringens tid
JOSEPH CHAMBERLAIN VAR BORGMÄSTARE I BIRMINGHAM mellan åren 
1873–1876. Det var en annan tid i en annan del av Europa, likheten 
är dock slående. Industrialismen medförde en stark urbanisering och 
regionen utvecklades. Han beskriver med egna ord hur han såg till att 
staden fick parker, trottoarer, marknader, domstolar, gas och rent vat-
ten, att allt kort sagt förbättrades. Bra förvaltning och rent vatten, det 
är vad det handlade om enligt Chamberlain. Vi kan väl bara instämma 
i att det som gällde i en starkt växande region i slutet av 1800-talet 
tycks gälla även idag.

Vår region är i en utvecklingsfas som innebär att vi har en befolk-
ningsökning på 1,5 % per år. Det ställer stora krav på ökat byggande, 
att infrastrukturen fungerar, att tillgången på rent vatten säkras över 
tid och inte minst att det vatten som skall släppas tillbaka till naturen 
är så rent att skärgården och Östersjön kan uppnå god ekologisk status 
för kommande generationer. Det kräver framsynt planering och kom-
mungränsöverskridande samarbete, vilket Himmerfjärdsverket och 
det samägda kommunala bolaget Syvab är ett bra exempel på.

VA-kartan i Stockholmsregionen är i förändring
Tillgång till byggbar mark och behovet av stora investeringar för att 
uppnå strängare reningskrav gör att Bromma reningsverk kommer att 
läggas ner. Stockholm stad kommer att behandla allt sitt avloppsvat-
ten vid Henriksdalsanläggningen. För att klara skärpta krav och ökad 
belastning krävs investeringar i ny reningsteknik som då kan koncen-
treras till en stor anläggning med utsläpp i det stora utloppet från Mä-
laren till Östersjön. Det innebär en minskning av mängden avlopps-
vatten med ca 30 % för Himmerfjärdsverket, eftersom avloppsvattnet 
från Stockholm som idag pumpas till vårt tunnelsystem via Eolshäll i 
framtiden kommer att ledas till Henriksdals reningsverk.

 Fortfarande släpper Ekerö kommun ut renat avloppsvatten, som 
uppfyller dagens reningskrav, inom östra Mälarens vattenskyddsom-
råde. En teknisk lösning finns utarbetad i ett samarbete mellan Sy-
vab och Ekerö kommun. Det finns miljötillstånd att överföra vattnet 
till Himmerfjärdsverket. Ett principavtal tecknades redan 2009 om 
genomförandet och vår förhoppning är nu att tiden är inne för att 
planen skall kunna sättas i verket i närtid och östra Mälaren, vår vat-
tentäkt för nära 2 miljoner människor, slutgiltigt befrias från avlopps-
vattenutsläpp.

Nya förutsättningar för Himmerfjärdsverket 
Redan i årsredovisningen 2008 nämndes ett kommande investerings-
behov för att klara framtida reningskrav och därefter har ett stort antal 
undersökningar, tester, studier och besök genomförts för att ge trygg-
het inför kommande beslut. Projektet är det största sedan verket star-
tades och går under namnet NKS (Nya Krav Syvab). 

Himmerfjärdsverkets nuvarande verksamhetstillstånd fastställdes 
1996-04-16 enligt miljöskyddslagen. Skärpta utsläppskrav gäller från 
2013-01-01 för totalkväve 8 mg/l och för totalfosfor 0,4 mg/l. Ny till-
ståndsansökan har lämnats in till Miljöprövningsdelegationen på läns-
styrelsen i Stockholm 2013-09-04. Syvab har efter samråd med övriga 
aktörer och myndigheter föreslagit att framtida gränsvärden, beräknat 
som årsmedelvärde, skall gälla för totalkväve 6 mg/l, för totalfosfor 0,2 
mg/l samt för BOD 5 mg/l. Vår förhoppning är att ett nytt tillstånd 
skall kunna fastställas under andra kvartalet 2014, därefter kan erfor-
derliga investeringsbeslut fattas.

Byggstart av en ny rejektvattenreningsanläggning planeras till våren 
2014 och skall vara drifttagen 2015. För att detta skall vara möjligt 
att uppfylla pågår i skrivande stund upphandling av en ny rejektvat-
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tenreningsanläggning och även projektering av grovrening samt en 
ny processanläggning, som bygger på en aktivslamprocess med mem-
branteknik (MBR) för avskiljning av partiklar. Samma processteknik 
har även valts för Stockholm Vattens anläggning i Henriksdal.

Huvudprojektet planeras vara genomfört 2017 förutsatt att miljötill-
stånd erhålls i närtid och att investeringsbeslut fattas. Himmerfjärdsver-
ket kommer då att stå rustat för idag kända belastningar och renings-
krav med tidshorisonten 2040. 

Vid projekteringen av den nya anläggningen förbereds för kom-
pletterande rening av läkemedel och den ökande befolkningsmängd 
som beräknas ske inom anslutna delar av Huddinge kommun samt 
Botkyrka, Salems, Södertäljes och Nykvarns kommuner samt plane-
rad anslutning av Ekerö kommun. Möjlighet att ansluta ytterligare 
ett antal kommuner i närområdet till Himmerfjärdsverket kommer 
att finnas under perioden. Teknikvalet medger möjlighet till en viss 
anpassning av investeringen över tid beroende på när ökad anslutning 
faktiskt föreligger. Viss ekonomisk utjämning mellan anläggningska-
pacitet, befolkningsutveckling och anslutning av nya områden kan 
erhållas genom det planerade certifikatsystemet Cesar, för utsläppsrät-
ter av kväve, som planeras införas 2016.

 
Uppströmsarbetet
Vi arbetar aktivt tillsammans med våra ägare/kunder för genomför-
andet av ett effektivt uppströmsarbete inom de områden som nyttjar 
Himmerfjärdsverket, för att begränsa eller helt förhindra att skadliga 
eller icke behandlingsbara ämnen kommer in till vår anläggning. Av-
loppsvatten som innehåller sådana ämnen kräver speciell reningstek-
nik och skall inte tillföras det allmänna spillvattennätet. Drivande 
har givetvis vårt Revaqarbete varit för att säkra att vi kan erbjuda ett 

attraktivt slam för att möjliggöra återföring av näringsämnen till pro-
duktiv mark.

Den 11 september drabbades vi av ett industriutsläpp som med-
förde svåra störningar i vår kväverening under lång tid. Detta visar 
med all tydlighet hur viktigt behovet av uppströmsarbetet är. Med de 
skärpta utsläppskrav som förestår kommer detta arbete att bli ännu 
viktigare.

Vi kommer även i framtiden att få störningar som ligger utanför re-
ningsverkets möjlighet att förutse eller kunna råda över. Därför är det 
viktigt att vi får rimliga tidsfaktorer för våra utsläppskrav (månads-, 
kvartals-, och årsmedelvärde). Om vi tvingas bygga anläggningar som 
klarar alla störningar och flödesvariationer så kommer dessa krav att 
vara enormt kostnadsdrivande och göra att vi bygger orimligt dyra 
anläggningar utan att det främjar en bättre vattenmiljö.

Vi Värnar Vårt Vatten.

  Carl-Olof Zetterman, VD
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Förvaltningsberättelse
Syvab driver Himmerfjärdsverket, pumpstationer, tunnlar och ledningar som leder avloppsvatten till verket. 
Syvab renar avloppsvatten, producerar biogas som förädlas till fordonsgas samt framställer biomull. Bolaget 
är ett aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem samt Stockholm Vatten VA AB och 
Telge i Södertälje AB.

I Syvabs uppdrag ingår att vårda och bevara anläggningen samt att förbereda och utveckla anläggningen 
för framtiden och utökade reningskrav.  

För att driva verket har följande organisation gällt under 2013:

Service
Arbetsledare

Birgitta Sundin

Administration
Ekonomichef

Lars-Göran Zetterman

Produktion
Produktionschef

Ulrich Brauer

Process
Processchef
Sara Söhr

El 
Elingenjör

Henrik Ulriksson

El/IT
El/IT-chef

Bertil Enberg

Administration Service El IT Produktion Projekt Process

VD
Carl-Olof Zetterman

ÄGARNA GER VIA STYRELSEN direktiv för verksamheten. VD ansvarar 
för att dessa verkställs och rapporterar tillbaka till styrelsen. Styrelsen 
fastställer en långtidsplanering som anger inriktning för verksamheten.  

Administration består av ekonomi, administration och service. Ekono-
mifunktionens uppgift är att se till att finanser och ekonomi fungerar 
väl, utveckling av personella resurser samt system för information, upp-
följning och analyser. I de administrativa uppgifterna ingår numera 
även substrataffärer och administrativa projekt samt viss konsultverk-
samhet. Konsultverksamheten omfattar uppströmsarbete, KSL-samar-
betet samt ekonomihanteringen av Föreningen Vatten. Service ansvarar 
för mathållning, skyddskläder, städning samt reception och växel.

Elavdelningen har till uppgift att installera, underhålla och åtgärda fel i 
elfunktion på samtliga Syvabs anläggningar. Personal på enheten ingår 
även i beredskapsstyrkan.

IT-enheten driver, förvaltar och upprättar datasystem för driftövervak-
ning, styrning och även administrativa system. Antalet övervakade 
driftsignaler är över 15 000 signaler per dygn.

Produktionsavdelningen driver, bevarar, utvecklar och underhåller Him-
merfjärdsverket och övriga anläggningar. Den ser till att processen kan 
drivas och att anläggningarna underhålls för daglig drift och att anlägg-
ningen är i gott skick för framtiden. Avdelningen sköter investeringar, 
upphandlingar och olika projekt. Produktionsavdelningen har ständig 
beredskap och ansvarar för larmhantering.

Processavdelningen har till uppgift att styra reningsprocessen så att re-
ningsresultat uppnås enligt givna direktiv. Avdelningen driver också 
processutvecklingsprojekt för att säkerställa att reningsresultaten upp-
fyller framtida krav. I Processavdelningen ingår laboratoriet som följer 
upp driftresultaten och analyserar prover så att optimal styrning kan ske.

Under året har styrelsen sammanträtt fyra gånger. 

Allmänt om verksamheten
Samtliga gränsvärden har underskridits under året. Riktvärdet för BOD 
överskreds för fjärde kvartalet då utgående halt uppgick till 8,5 mg/l.

Stort fokus har lagts på kommande förändringarna gällande våra nya 
utsläppskrav och den ombyggnation det kommer att innebära. Stock-
holm Vattens nya inriktning, att överföra volymerna från Eolshälls  upp-
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Vatten
1 Pumpstation Eolshäll
2 Pumpstation Pilkrog
3 Tilloppstunnlar (tot 5 mil)
4 Grovgaller (2 cm spalt), 3 st
5 Huvudpumpstation (6 pumpar)
6 Fällningskemikalie (HEPTA)
7 Sandfång, 3 st
8 Sandtvätt, 2 st
9 Fingaller (2 mm spalt), 3 st
10 Rensdispergering (Krima)
11  Försedimenterings bassänger, 14 st
12  Deammonifikationsbassänger, 2 st
13 Luftningsbassänger, 8 st

14 Ozonbehandling av returslam
15  Mellansedimenterings bassänger, 16 st
16  Eftersedimenteringsbassänger, 16 st
17 Rotosil
18 Fluidbäddar, 4 st
19 Skivdiskfilter, 3 st
20 Sandfilter, 10 st
21 Utlopp (Himmerfjärden)

Slam/biomull
1 Flotation, 6 st
2 Förtjockare, 3 st
3 Förtjockarcentrifug 
4  Mottagningsstation  

(externt flytande material)
5  Mottagningsstation  

(externt fast material)
6 Bioreaktorer, 3 st
7 Slamlager
8 Centrifuger, 4 st
9 Slamsilos, 3 st
10 Slamtork
11 Säckhantering (torkat slam)

Biogas
1 Gasklocka
2 Gaspannor, 3 st
3 Gaskompressorstation, 5 st
4 Gasmotor
5 Fordonsgasanläggning 
6 Gasfackla

tagningsområde gällande från 2018, till deras egna verk har inneburit att 
vi ytterligare fått se över vår verksamhet och kommande ombyggnation.

En tillståndsansökan för nya utsläppskrav lämnades in i september 
till länsstyrelsen. Syvab inväntar nu besked om nya utsläppskrav för att 
därefter omedelbart starta den stora ut/ombyggnationen av anläggning-
en. I väntan på beslut görs utredningar, projektering och vissa ombygg-
nationer som redan nu kan genomföras.

Arbetet med Ekerö kommuns anslutning har fortsatt, detaljprojekte-
ring är nu genomförd och vi är redo för upphandling när ägarförhand-
lingarna är slutförda.

Under året har Syvab haft totalt 4 480 (4 424) besökare i form av 
säljare, entreprenörer och studiebesök. Detta innebär i genomsnitt 20 
(20) besökare varje dag. Informationen till allmänheten är en viktig del 
av vårt uppströmsarbete och har haft en gynnsam utveckling under året. 
Syvab har tagit emot 1 528 (1 717) personer för studiebesök varav 1 418 
(1 360) varit skolelever. Vår informatör har också besökt och utbildat 13 
(57) skolklasser innefattande 390 (1 296) elever. På så sätt har vi skapat 
över 1 800 (3 000) diplomerade ambassadörer som ”bryr sig” och hjäl-
per oss att Värna Vårt Vatten.

I medeltal har antalet heltidstjänster varit 45,94 (43,22) varav 24,7 % 
(28,5 %) är kvinnor. Sjukfrånvaron har minskat och ligger på 2,82 % 
(4,72 %).
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Utgående
40,0 miljoner m3

304 ton BOD7
13,5 ton fosfor
329 ton kväve

Material- och Energifl öde 2013

Himmerfjärden

Gasanvändning
Totalproduktion 8,2 miljoner Nm3

Till panna 1,157 miljoner Nm3

Till slamtork 0,685 miljoner Nm3

Til gasmotor 1,326 miljoner Nm3

Till uppgraderings-
anläggning (UGA) 4,433 miljoner Nm3

Till fackla 0,56 miljoner Nm3

Slam
Avvattnat slam   5 220 ton TS
Torkat slam   1165 ton TS
Jordbruk  1152 ton TS avvattnat slam
Jordbruk  543 tom TS torkat slam
Skogsbruk   0 ton TS torkat slam
Jordtillverkning  306 ton TS avvattnat slam
Jordtillverkning  273 ton TS torkat slam
Deponiåterställning 2 121 ton TS avvattnat slam
Försöksverksamhet 0 ton TS avvattnat slam
Lager  1 445 ton TS avvattnat slam
Lager  179 ton TS torkat slam

Anslutna kommunerAnslutna kommuner
306 500 personer och 20 000 personekvivalenter från industri (efter juli 306 500 personer och 20 000 personekvivalenter från industri (efter juli 
kopplades Spendrups Bryggeri bort).kopplades Spendrups Bryggeri bort).

HimmerfjärdsverketHimmerfjärdsverket

EnergianvändningEnergianvändning
 El 25 900 MWh El 25 900 MWh
 Oljeförbrukning 0 MWh Oljeförbrukning 0 MWh
 Rötgasförbrukning 19 640 MWh 
 Totalt 45 540 MWh

Kemikalieanvändning
 Järnsulfat 2 314 ton
 Polyaluminiumklorid 335 ton
 Polymer 101 ton
 Metanol 1 812 ton
 Fosforsyra 48 ton
 Svavelsyra 0
 Nutriox 91 ton

Inkommande
40,0 miljoner m3

5 820 ton BOD7
144 ton fosfor
1 430 ton kväve



Miljö, Produktion och Process
Reningsresultat
2013 fick Syvab skärpta reningskrav gällande kväve och fosfor. Kravet 
på kväve skärptes från 10 till 8 mg/l och kravet på fosfor skärptes från 
0,5 till 0,4 mg/l. Reningskraven gäller som gränsvärde på årsmedel-
värde. Samtliga gränsvärden underskreds under 2013. Riktvärdet för 
BOD överskreds för fjärde kvartalet då utgående halt uppgick till 8,5 
mg/l. 

Tabell 1: Reningsresultat i mg/l

Inkommande flöde uppgick totalt till 40,0 miljoner m3, vilket motsva-
rar ca 110 000 m3/d.

Reningen under vår och sommar gick mycket bra. Nitrifikationen 
var fullständig mellan april och augusti och utgående kvävehalter var 
mycket låga under denna period. Den höga reningen kunde nås dels 
genom tillfredsställande drift av den maskinella utrustningen och dels 
genom att våren och sommaren var torr och varm.

Den 11 september drabbades Himmerfjärdsverket av den största 
driftstörningen sedan verket byggdes, då den biologiska reningen slogs 
ut. Utslagningen orsakades av ett externt utsläpp av ett toxiskt ämne 
på ledningsnätet. Utsläppet rapporterades till Syvab i mitten av sep-
tember och försämringen i reningen kunde ses veckan därpå. Snabbt 
efter utsläppet dog mikrodjuren i det aktiva slammet och flockarna 
blev mindre och mindre. När slamflockarna blev väldigt små kunde 
de inte fångas i filtersteget, utan utgående halt av suspenderat material 
blev förhöjt. Detta gjorde att riktvärdet för BOD inte kunde innehål-
las för fjärde kvartalet.

Slamflockarna försämrades vecka för vecka efter utsläppet och efter 
en månad förlorades nitrifikationen och utgående ammonium ökade 
drastiskt, se figur nedan. 

Under återstoden av året var utgående kväve förhöjt, men tack vare 
hög rening under våren och sommaren kunde gränsvärdet för kväve 
innehållas för 2013.

Då nitrifikationen förloras tar det lång tid att återfå processen och 
tillväxten gynnas inte av kalla temperaturer. Uppstarten försvårades 
också av att slamkvaliteten förändrades och flockarna blev så små att 
de hamnade utanför slamhaltgivarnas detektionsområde. Det gjorde 
att slamåldern blev för låg och tillväxt av nitrifierande mikroorganis-
mer missgynnades. Slamhaltgivarna fick manuellt justeras ned och se-
dan julhelgen visade de rätt. Ingen förbättring i reningen kunde återfås 
under 2013.

Syvab hade inte någon rådighet i situationen med utslagningen av 
den biologiska reningen. För att undvika liknande händelser i fram-
tiden måste utsläpp av toxiska ämnen till ledningsnätet förhindras. 
Det görs genom kommunernas tillsyn av anslutna industrier, där man 
måste säkerställa att avloppet som släpps håller hushållskvalitet.

Biogas och slam
Både produktionen av rågas (60 % metan) och fordonsgas (98 % me-
tan) har ökat under året. Totalt producerades 8,2 miljoner Nm3 rågas 
och 2,7 miljoner Nm3 fordonsgas. Rågasproduktionen har ökat med 
228 % sedan 2008 och med 12 % sedan 2012. Fordonsgasproduktio-
nen har ökat med 225 % sedan 2010 och 8 % sedan 2012.

Av den totala gasproduktionen har 54,3 % förädlats till fordonsgas, 
16,3 % används till drift av gasmotorn, 8,4 % används till drift av 
slamtorken, 14,2 % används till uppvärmning i pannorna och 6,8 % 
har facklats. Mängden gas som facklades ökade något under 2013. 
Anledningen är att produktionen av gas ökade med hela 900 000 m3, 
samtidigt som gasuppgraderingen inte kunde gå för fullt hela året, 
slamtorken var bara i drift halva året samt att underhållsarbeten ge-
nomfördes i gasmotorn.

Mottagningen av externt organiskt material ökade till 49 200 ton 
och tillståndet på mottagning av 50 000 ton är således uppfyllt. Trots 
att antal ton våtvikt organiskt material ökade in till anläggningen har 
inte den organiska belastningen ökat på rötkamrarna. Den organiska 
belastningen uppgick till 2,94 kg VS/m3/d 2013 jämfört med 2,95 
VS/m3/d 2012. Anledningen till detta är att Spendrups under året av-
vecklade sin verksamhet i Vårby och därmed slutade med sina leve-
ranser av drav, som har ett högt organiskt innehåll. Draven ersattes 
med organiska material med lägre organiskt innehåll. Det organiska 
innehållet på blandningen av externa substrat har minskat från 13,5 % 
2012 till 10,9 % 2013. Av den totala organiska belastningen på röt-
kamrarna stod det externt organiskt materialet för 41,5 % under 2013. 
Belastningen från primärslam har minskat något under 2013 medan 
belastningen från flotationsslam har ökat, se tabell nedan. 
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306 500 personer och 20 000 personekvivalenter från industri (efter juli 306 500 personer och 20 000 personekvivalenter från industri (efter juli 
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 El 25 900 MWh El 25 900 MWh
 Oljeförbrukning 0 MWh Oljeförbrukning 0 MWh
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Kemikalieanvändning
 Järnsulfat 2 314 ton
 Polyaluminiumklorid 335 ton
 Polymer 101 ton
 Metanol 1 812 ton
 Fosforsyra 48 ton
 Svavelsyra 0
 Nutriox 91 ton

Inkommande
40,0 miljoner m3

5 820 ton BOD7
144 ton fosfor
1 430 ton kväve

År
Rågasproduktion 

(M Nm3)
Fordonsgasproduktion 

(M Nm3)
2008 3,6
2009 4,5 0,13
2010 4,7 1,20
2011 6,5 2,00
2012 7,3 2,50
2013 8,2 2,70

Parameter 2013 Villkor Typ av villkor
Tot-N 7,80 8,00 Gränsvärde som årsmedel
Tot-P 0,32 0,40 Gränsvärde som årsmedel
BOD 6,90 8,00 Riktvärde som kvartalsmedel och 

gränsvärde som årsmedel
COD 44,00 70,00 Riktvärde som årsmedel
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Trots att den organiska belastningen på rötkammaren har varit den-
samma 2013 jämfört med 2012 har mer gas producerats. Det beror på 
att utrötningsgraden har varit högre under 2013, 59 % jämfört med 
54 % 2012. Vi har alltså fått ut mer gas per kilo substrat och den spe-
cifika gasproduktionen har ökat från 0,64 Nm3/kg VS/d 2012 till 0,68 
Nm3/kg VS/d 2013. 2008 låg den specifika gasproduktionen på 0,49 
Nm3/kg VS/d. Anledningen till ökningen under 2013, jämfört med 
2012, är förmodligen att draven inte fullt ut hann brytas ned med den 
uppehållstid som är i rötkammarna. 

Uppströmsarbete
I augusti 2010 blev Himmerfjärdsverket certifierade enligt REVAQ. 
Certifieringen medför ett krav på aktivt uppströmsarbete i syfte att 
minska mängden prioriterade metaller i inkommande avloppsvatten 
och att eliminera utsläpp av utfasningsämnen enligt Kemikaliein-
spektionens prioriteringsguide PRIO till spillvattennätet från de A-, 
B-, C- och U-verksamheter som är anslutna till Himmerfjärdsverket. 
Respektive kommun ansvarar för att uppströmsarbete genomförs i be-
rörda verksamhetsområden.

Ur slamkvalitetsynpunkt är tillflödet av kadmium, koppar, nickel 
och zink de metaller som är högprioriterade med behov av riktade och 
utökade uppströmsåtgärder. För övriga ämnen bedöms reduktionen 
ske genom ökat tillsynsarbete och kontrollverksamhet samt genom 
bättre efterlevnad av råd och krav.

Aktiviteter under 2013
Provtagningar har skett i Salem, Nykvarn och Botkyrka kommun på 
några utvalda områden.

I Salems kommun har en kartläggning av kemikalieanvändning hos 
anslutna verksamheter utförts. Likvärdiga kartläggningar kommer att 
ske under 2014 i Nykvarn och Södertälje kommun.

Tillsynsmyndigheten i Södertälje kommun har utfört en invente-
ring av oljeavskiljare i Södertälje. Bristfällig skötsel av ett flertal olje-
avskiljare kunde konstateras. I och med denna inventering underlättas 
arbetet med att ställa tydliga krav. 

Tillsynsmyndigheten har anordnat ett kostnadsfritt informations-
möte för anslutna fordonstvättar avseende upprättande av egenkontroll-

program den 27 november. Utav de 200 verksamheter som bjöds in,  
kom 30 stycken. Informationen var mycket uppskattad av deltagarna.

Syvab har tillsammans med VA-enheten i Botkyrka kommun tagit 
fram en broschyr med information om Himmerfjärdsverket. Samtliga 
rektorer i Botkyrka kommun har erhållit broschyren. Beslut är taget 
att alla elever i Botkyrka kommun någon gång under sina studier ska 
ha besökt Himmerfjärdsverket. För att förenkla besöksverksamheten 
har ett bokningssystem upprättats så att alla skolor kan boka studiebe-
sök på Himmerfjärdsverket till vilka VA-enheten i Botkyrka kommun 
står för busstransport. 

Annonsering i ”Inflyttad i Botkyrka” angående vad som får och inte 
får spolas ned i toaletten har gjorts.

”På-plats-besök” har gjorts på industriområdet Bovallen. I detta 
område har tidigare gjorts provtagningar, vilket också skett i Skytte-
brink och Eriksbergs industriområden. I denna undersökning uppvi-
sade Bovallen högst metallhalter vid inbördes jämförelse av de aktuella 
områdena. Upplevelsen av ”på-plats-besöken” var positiv – inga större 
utsläpp kunde konstateras hos någon av verksamheterna. En möjlighet 
är att de förhöjda värdena kommer via dagvattnet från de hårdgjorda 
ytorna i området.

Samarbete med Crane angående provtagning av metaller i bomulls-
fiber pågår. 

Stockholm Vatten arbetar med att få in kemikalielistor från sina 
prioriterade C-verksamheter.

Stockholm Vatten har under hösten haft förhöjda halter av zink i 
sitt slam.

Spårning av bly har gjorts men tyvärr utan att hitta någon källa.
Arbete med att karaktärisera tillskottsvatten från Älvsjö och Mälar-

tunneln pågår.
Sannolikt kommer avloppsvattnet från Stockholm Vatten att inom 

5 år ledas till Henriksdals reningsverk istället för Himmerfjärdsverket.
En uppdatering av riktlinjer för fordonstvättar är gjord. Löpande upp-

strömsarbete har pågått med bland annat yttranden i en rad tillståndsä-
renden. En ny tunnelprovtagning kommer att ske under våren 2014.

Forskning och utveckling
Syvabs ambition är att leda utveckling inom avloppsvattenrening och 
produktion av biogas. Vi stödjer, medverkar och driver därför flera 
projekt och försök ute på Himmerfjärdsverket. 

Sedan 2010 har Syvab samarbetat med IVL Svenska Miljöinstitu-
tet, Uppsala universitet, Käppalaförbundet och Stockholm Vatten i ett 
forskningsprojekt där man med hjälp av reglerteknik försökt minska 
energiförbrukningen i luftningssteget på medverkande reningsverk. 
Under 2013 har projektet avslutat långtidsförsök i fullskala på samtli-
ga tre avloppsreningsverk. Försöken har presenterats på flera konferen-

Organisk belast-
ning (kg VS/m3 d)

2009 2010 2011 2012 2013

Externa substrat 0,30 0,59 1,20 1,19 1,22
Primärslam 1,30 1,33 1,10 1,14 1,03
Flotationsslam 0,30 0,42 0,61 0,62 0,70
Totalt 1,90 2,34 2,91 2,95 2,94
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ser under året, och visade att man med hjälp av ammoniumåterkopp-
ling i luftningsprocessen kan minska energiförbrukningen mellan 7 
till 19 % med bibehållen nitrifikation. Under året har en SVU-rapport 
publicerats där VA-branschen kan lära sig mer om att styra luftnings-
processer i reningsverk (SVU-rapport 2013-18)

Inom Mälardalsklustret drivs även ett andra projekt tillsammans 
med Käppalaverket, IVL, KTH och SLU. Ett doktorandarbete star-
tades under 2013 och projektet syftar till att öka och effektivisera 
biogasproduktionen dels genom EXRT-processen (se nedan) och dels 
genom att studera olika temperaturer för biogasproduktion. EXRT-
projektet studeras på Syvab medan rötning vid olika temperaturer 
studeras på Käppalaverket.

EXRT-processen körs på en av Himmerfjärdsverkets tre rötkamma-
re och projektet finansieras delvis av Energimyndigheten och Svenskt 
Vatten. EXRT står för ”Extended Retention Time” eller förlängd up-
pehållstid. På Himmerfjärdsverket är det idag uppehållstiden som be-
gränsar processen och det går därför inte att pumpa in mer organiskt 
material trots att belastningen inte ligger på maximal nivå. I EXRT-
processen pumpas utgående slam från rötkammaren, som tidigare 
pumpades till avvattning och sedan lämnade anläggningen, avvattnas 
och pumpas tillbaka till rötkammaren. På så sätt får slammet en be-
tydlig längre uppehållstid jämfört med idag. Under 2013 har målet 
varit att höja TS-halten i EXRT-rötkammaren till 6 % och studera vad 
ökad uppehållstid genererar för ökad gasproduktion. Många driftpro-
blem har förekommit under året och utvärderingen har inte kunnat 
genomföras. Projektet kommer att fortsätta under 2014. Under 2014 
byts EXRT-centrifugen ut till en större modell och belastningen till 
rötkammaren kommer att höjas. Två examensarbeten genomfördes 
inom EXRT-projektet under 2013.

Fram till augusti kördes en pilotanläggning med MBR (membran 
bioreaktor). Syftet var att studera om tekniken är möjlig för framtida 
Himmerfjärdsverket. Utgående resultat från anläggningen var mycket 
bra och utgående halter underskred med marginal uppsatta renings-
krav på 6 mg N/l, 0,02 mg P/l och 5 mg BOD/l. Utgående suspende-
rat material låg normalt under 1 mg/l.

Utgående vatten från MBR-anläggningen pumpades in till en läke-
medelsrening. MBR-anläggningen bestod av två linjer och utgående 
från ena linjen pumpades till en aktiv kol anläggning och utgående 
från den andra linjen pumpades till en ozonanläggning. För ozon-
behandlingen testades doserna 2,1 mg/l, 3,6 mg/l, 6 mg/l och 9 mg 
O3/l. Dosen 3,6 mg/l hade bra effekt på de flesta ämnena. Dosen 6 
mg/l och 9 mg/l höjde utgående BOD, vilket kan behövas renas bort 
för att klara reningskraven för BOD. Med två kolonner med aktivt kol 
reducerades samtliga ämnen till under detektionsgränsen.

Under 2013 avslutades försöket med dosering av ett desinfektions-

medel i Himmerfjärdsverkets sandfilter. Syftet var att minska igensätt-
ning genom att avdöda mikroorganismer som växer på sandkornen. 
Försöket testades i två filter och resultatet visade att om dosering star-
tade i tid, d.v.s. före igensättningen blivit för kraftig, erhölls önskad 
effekt och genomsläppligheten genom filtret ökade. Var dock filtret 
för smutsigt vid start erhölls inget resultat. Trots positiva resultat från 
försöket valde Syvab istället att investera i två nya skivfilter, vilket av-
lastade sandfiltret och blev en mer långsiktig lösning på problemet.

Under 2013 fortsatte försöket med förhöjd utsläppspunkt för ut-
gående renat avloppsvatten i Himmerfjärden. Utsläppspunkten var 
höjd från 25 till 10 meter och forskare från Stockholms Universitet 
har utvärderat situationen i Himmerfjärden. Med utsläppspunkten 
grunt inlagras det renade avloppsvattnet över språngskiktet, den gräns 
där det sötare och varmare ytvattnet möter det saltare och kallare, 
och därmed tyngre, djupvattnet. Språngskiktet, som bara finns under 
sommaren, försvårar för yt- och djupvatten att blandas. När avlopps-
vattnet släpps djupt kommer det därför främst att blandas in i djup-
vattnet och följa med detta norrut och nå ytvattnet i Näslands- och 
Hallsfjärdarna. Försöken vill få bekräftat om en utsläppspunkt på 10 
m djup dels ger en mätbar minskning av transporten av kväve till Näs-
lands- och Hallsfjärdarna norr om Himmerfjärden under sommaren 
och dels om förekomsten av kvävefixerande cyanobakterier minskar 
i Himmerfjärdens inre bassäng. Resultaten från 2013 förstärker slut-
satsen från tidigare försöksår att fjärdarna norr om Himmerfjärden 
avlastas med utsläppspunkten på 10 m djup jämfört med år med lik-
nande mängder utsläpp på 25 m djup, utan påtagliga försämringar av 
vattenkvaliten i utsläppsområdet. Däremot kvarstår osäkerheten om 
förekomsten av kvävefixerande cyanobakterier påverkas. 

Omfattande bakteriologisk provtagning under sommaren vid bad-
platserna i utsläppspunktens närområde har inte påvisat någon för-
sämring av badvattenkvalitén.

Syvab är medlem i Himmerfjärdens Vattenråd och har en plats i 
styrelsen. Vattenrådet är indelat i olika arbetsgrupper uppdelade på 
geografiskt område samt intresseområde. Arbetsgrupperna är Sorun-
da, Grödinge, Mörkö, Sjöfart/båtliv samt Fiske. Under 2013 har ar-
betet gått ut på att få in medlemmar till Vattenrådet som vill vara med 
och arbeta i arbetsgrupperna. I Vattenrådet är privatpersoner, företag 
och intresseorganisationer, som har en anknytning till Himmerfjär-
dens avrinningsområde, välkomna att delta.

Produktion, El och IT
Vi åtgärdar ständigt teknisk utrustning i anläggningen för att upprätt-
hålla en god tillgänglighet som motsvarar våra högt uppsatta tekniska 
och ekonomiska krav. Akuta reparationer, s.k. händelsestyrda åtgär-
der, utförs men vi ökar andelen förebyggande underhåll och utbyte 
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av teknisk utrustning i vår verksamhet. Det utförs med en hög kva-
litet enligt plan för att säkerställa anläggningens tillförlitlighet på ett 
kostnadseffektivt sätt. I huvudsak koncentreras arbetet till de anlägg-
ningsdelar som inte kommer att beröras av investeringen för att möta 
nya utsläppskrav. Självklart måste tillgängligheten vara stor även på de 
delar som skall leverera resultat fram tills den nya anläggningsdelarana 
är på plats. Under ombyggnaden är detta extra viktigt då delar av an-
läggningen kommer att stängas ner för ombyggnad under kortare och 
längre perioder. Nedan följer en beskrivning av några av de aktiviteter 
som genomförts under 2013.

Ökade krav på rening av kväve och fosfor från 1 januari 2013 med-
förde att vi behövde förstärka vår filterkapacitet. Vi installerade därför fyra 
nya skivdiskfilter i sandfilterbassäng 1och 2. Dessa kommer senare att 
användas för högflödesrening när den nya reningsanläggningen står klar. 

Bassängväggarna i reningsanläggningen har påverkats av avlopps-
vattnet som renats under de 40 år som anläggningen varit i drift. För 
att anläggningen skall klara sig framöver har betongimpregnering ut-
förts i linje 8 från luftnings- till eftersedimenteringsbassängerna. 

Att redan nu åtgärda skadade betongkonstruktioner spar tid vid 
ombyggnaden och minskar risken för ökade utsläpp när anläggningen 
då körs med reducerad kapacitet.

Översyn av slamskrapor och luftningsutrustning har genomförts i 
samtliga bassänger.

Uppfräschning av verket fortgår. Konferensrummet, tvätt- och 
torkrum samt vilo- och sjukrum har renoverats. Fler kontorsplatser 
har skapats genom att förrådet vid konferensrummet och kontoret på 
bottenvåningen byggs om. I gallersalen har ommålning genomförts. 
Städningen över hela verket sker fortlöpande.

Vi har renoverat fluidbädd 1 i vår denitrifikationsanläggning. San-
den har bytts ut och pumpen har uppgraderats. Kanaler, rörsystem 
och dysor har också åtgärdats. Metanol används som kolkälla i detta 
processteg och utgör en betydande del av driftkostnaden. För att för-
bättra styrningen har fyra metanolpumpar monterats med separat flö-
desmätning som möjliggör individuell styrning av metanoldoseringen.

Mottagning av organiskt avfall har medfört att vi tidvis stört våra 
grannar med dålig lukt. För att eliminera detta har vi anlagt ett kom-
postfilter som renar frånluften från mottagningsstationen. Filtret 
fungerar bra och oönskade lukter har minskat. 

Vi har nu kommit till rätta med driftproblem i mottagningssta-
tionen där det tidigare varit många störningar. Vi har utrustat pum-
parna med temperaturövervakning vilket gör att vi klarar temperaturer 
på media upp till 75º C. Pumparna har utrustats med modifierade 
pumphjul och kompositbelagts invändigt för att de bättre ska klara 
mekaniskt slitage. 

Mottagningsstationen effektiviseras nu för ökad kapacitet, bl.a. 
kommer ytterligare en värmeväxlare att installeras. De två hygienise-
ringstankarna har inspekterats och befunnits i gott skick. De är nu 
blästrade och belagda med en ny liner på utsatta delar.

Flödesmätning i tunnelsystemet är viktigt för att ett korrekt debi-
teringsunderlag ska erhållas. Vi planerar att successivt byta ut äldre 
utrustning. Förprojekteringen av nya flödesmätare i Alby/Fittja är klar. 
Utbytet samordnas med anslutningen av Ekerö och bortkoppling av 
Eolshäll.

Smartboards har ersatt whiteboardtavlorna i konferens- och under-
hållsrum. Konferensrummet har nu utrustats för bl.a. videokonferen-
ser vilket ger oss betydande tidsbesparingar.

Vi har tagit fram en projekteringshandbok och en ritningshandbok, 
handboken har fått namnet MDD – Manual Digital Design. En stan-
dard för märkning har också fastställts, den baseras på SSG-standard 
med anpassningar för Syvab. I Syvabs standard ingår bl.a. process-, 
signal-, el- och kabelmärkning. 

Ett nytt underhållssystem, ”Infor EAM från Prevas”, har upphand-
lats och installerats. Två anläggningsdelar med totalt ca 450 objekt har 
lagts in i en testmiljö för anpassning och utprovning av systemet. Un-
derhållssystemet tas i drift under andra kvartalet 2014. Arbetet med 
att lägga in övriga anläggningsdelar fortsätter därefter.

CE-märkning av anläggningen för mottagning av fast material 
(MFM) är färdigställd. Arbetet ska utvärderas varefter övriga anlägg-
ningsdelar, som ej kommer att byggas om, skall gås igenom och mär-
kas enligt dagens krav utifrån maskindirektivet. 

För att öka säkerheten för våra anställda och entreprenörer håller vi 
på att ta fram en webbaserad utbildning, en så kallad E-learning. Den 
blir ett komplement till vår säkerhetshandbok och syftet är att den ska 
bli lättare att ta till sig, speciellt för yngre personer som är vana vid att 
söka information på webben.

Första delen i utbildningen är i det närmaste klar. Vi planerar flera 
delar som ska behandla arbete i tunnel och EX-klassade områden. Ut-
bildningen utformas som en film med frågeavsnitt efter varje del.

Vi har bildat en brukargrupp för NKS-projektet, gruppen består av 
medarbetare från olika avdelningar. Gruppen medverkar redan i pro-
jekteringen med att granska handlingar och ritningar så att tekniska 
krav, underhåll och arbetsmiljö tillgodoses.

Himmerfjärdsverket hanterar brandfarlig vara i relativt stora kvan-
titeter och omfattas av Seveso-reglerna. Det ställer höga krav på struk-
turerat säkerhetstänk, dokumentation och ständig utveckling av vårt 
säkerhetsarbete. 

En lägenhet i vårt radhus Elsaborg har renoverats efter en omfattan-
de vattenskada. Lägenheten skall kunna hyras ut som övernattningslä-
genhet. Nu finns det möjlighet för tillfällig personal att övernatta nära 
anläggningen. 

Vi har blandad trafik och dagligen ett stort antal tunga transporter 
och lasthantering inom vår anläggning. För att öka säkerheten för gå-
ende har vi markerat gångstråk. Vi har infört krav på varselkläder till 
vår personal och kan tillhandahålla varselvästar till besökare som skall 
användas när man rör sig Syvabs område. I anslutning till el- och ven-
tilationsanläggningen har vi asfalterat och anlagt en mindre parkering. 

4
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Ekonomisk information
Ägarnas avgifter till företaget var 122,0 (119,7) mkr. Övriga intäk-
ter 18,8 (23,6) mkr. De slutliga anslutningsavgifterna fördelas enligt 
nedan:

     2013 2012
Botkyrka kommun 28 097 000 (23,0 %) 27 712 000 (23,1 %)
Nykvarns kommun 2 119 000 (1,7 %) 2 131 000 (1,8 %)
Salems kommun 3 758 000 (3,1 %) 3 720 000 (3,1 %)
Stockholm Vatten VA AB 50 337 000 (41,3 %) 49 744 000 (41,5 %)
Telge i Södertälje AB 37 690 000 (30,9 %) 36 433 000 (30,4 %)

122 000 000 119 740 000

Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgifterna har ökat med 1,9  % jämfört med föregående år, 
övriga intäkter har sjunkit med 4,8 mkr. I förgående års utfall ingick ex-
traordinära intäkter för återbetald retroaktiv energiskatt gällande rågas-
produktion från och med 2011. Energiskattebefrielse gäller även fort-
sättningsvis för rågasproduktion. Övriga intäkter uppgår till 13,4  % av 
totala intäkter som till största delen består av försäljning av biogas.
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För bolagets anläggningar, inventarier och fordon vid Himmerfjärds-
verket, Eolshälls- och Järnaanläggningen samt alla anläggningar utefter 
tunnelsystemet har erforderliga försäkringar tecknats. Utöver företags-
försäkring för anläggning har ansvars-, styrelse- samt tjänsterese-försäk-
ringar tecknats. 

Fastigheten Hörningsholm 2:48 (växthus) har ett taxeringsvärde på 
16,2 mkr. Fastigheten Hörningsholm (radhusen) 2:42 har under året 
omtaxerats nytt taxeringsvärde 5,4 mkr. Hörningsholm 2:214 (gamla 
Elsaborg) är taxeringsvärdet 1,3 mkr samt Hörningsholm 2:250 (som-
marstugan) har ett taxeringsvärde på 0,8 mkr.

Driftkostnaderna var 101,2 (100,6) mkr. Avskrivningar och finan-
siella kostnader var 41,1 (38,6) mkr.

Kostnaderna för året överstiger intäkterna med -1 428 738 kr 
(+4 029 761 kr), mellanskillnaden överförs från obeskattade reserver. 
Den totala kostnaden delat med inkommande mängd vatten ger en 
kostnad om 3,04 (2,84) kr/m3.

Finansieringsläget i ränteportföljen per 131231 var 330 mkr (330 mkr) 
upplånat, medelränta 3,46  % (3,64  %) och 1,9 år (3,62) år genomsnitt-
ligt förfallotid. Finansieringspolicyn anger att max 40  % av låneförfal-
len får ske inom ett år, läget 131231 var 27,3  % (27  %).

Likviditet
Ingen ytterligare upplåning har skett under året.  Krediten var utnyttjad 
med 15,9 mkr (4,8 mkr) per 131231.

Investeringar
Investeringar delas upp i tre kategorier:
•	 Reinvesteringar	–	En	femåring	investeringsplan	upprättas	och	god-

känns av styrelsen.
•	 Nyinvesteringar	–	Nya	krav,	ny	teknik	och	 investeringar	som	för-

bättrar arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller ekonomi. Före-
dras och skall beslutas i varje enskilt fall med motivation och inves-
teringskalkyler.

•	 Akuta	 investeringar	 –	 Akut	 åtgärd	 som	 rapporteras	 till	 styrelse	 i	
efter hand för beslut om tillägg eller omprioritering i befintliga inves-
teringsplaner.

Reinvesteringsbudget för 2013 uppgår till 27,6 mkr och under året har 
styrelsen beslutat om nyinvesteringar om 60 mkr gällande första steget i 
ombyggnation av anläggningen.
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Pågående arbeten till ett värde av 25,2 mkr (47,5 mkr) har avslutats 
och aktiverats samtidigt som nya pågående arbeten startat till ett värde 
25,3 mkr (39,6 mkr) enligt fastställd plan. Detta innebär att kontot 
pågående arbeten ökat från 32,0 mkr till 32,1 mkr.
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Nyckeltal
Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av nyckeltal.  

Nyckeltal (tkr) 2009 2010 2011 2012 2013
Nettoomsättning 113 855 120 593 137 608 143 317 140 848
Resultat ef finansnetto 762 379 177 4 060 -1 360
Balansomslutning 353 811 385 406 394 904 403 390 404 803
Soliditet 0,04 0,04 0,02 0,03 0,03
Kassalikviditet 0,60 1,16 0,96 0,81 0,69

Förslag till disposition av vinst
Företaget visar ett underskott i verksamheten med 1,4 mkr, dessa ba-
lanseras mot upparbetad överskottsfond genom återföring av tidigare 
”vinster” i överavskrivning, därmed redovisas ingen förlust för 2013. 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagsstämman 
förfogande fritt eget kapital om 14 432 kronor balanseras i ny räkning.

Ekonomisk information

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsre-

dovisningslagen och god redovisningssed. Vid respektive till-

läggsupplysning framgår det vilka rekommendationer, allmänna 

råd och vägledningar som tillämpats för den aktuella posten. 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Vid redovisning av ränteswapar har ny redovisningsprincip till-

lämpats. Tidigare år har nettoredovisning gjorts, detta år görs 

bruttoredovisning. Förändringen påverkar ej resultatet.

Periodiseringar

Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god 

redovisningssed.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-

ningsvärden om inget annat anges.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 

med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella 

nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 

nyttjandeperiod.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 

inflyta.

Leasing

Periodens leasingkostnader har uppgått till 91 297 (88 877) kr

Resultat efter finansnetto

Resultat 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.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas i den period de presteras.
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Resultaträkning
Not 2013 2012

Rörelsens intäkter m.m.

Anslutningsavgifter 122 000 000 119 740 000

Övriga rörelseintäkter 18 848 447 23 576 969

Summa rörelsens intäkter 140 848 446 143 316 969

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 1, 2 -68 414 512 -71 173 556

Personalkostnader 3 -32 754 934 -29 474 116

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8 -28 700 852 -25 820 083

Summa rörelsens kostnader -129 870 298 -126 467 755

Rörelseresultat 10 978 148 16 849 214

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 7 697 038 72 169

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -20 084 743 -12 055 180

Summa efter finansiella poster -12 387 705 -805 250

Resultat efter finansiella poster -1 409 557 4 060 953

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan 4 1 428 738 -4 029 761

Resultat före skatt 19 181 31 192

Skatt på årets resultat 7 -19 181 -31 192

Årets resultat 0 0
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Balansräkning
TILLGÅNGAR Not 2013-12-31 2012-12-31

Anläggningstillgångar 

Byggnader och Mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 175 207 420 175 367 877

Inventarier, verktyg och installationer 8 142 996 961 139 170 923

Pågående nyanläggningar 8 11 377 425 8 634 486

Summa anläggningstillgångar 8 32 087 784 31 953 958

Summa materiella anläggningstillgångar 361 669 590 355 127 244

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 51 475 192 41 795 148

Övriga fordringar 10 5 488 950 3 976 691

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 2 077 813 2 477 022

Summa kortfristiga fordringar 59 041 955 48 248 861

Kassa och bank 9 012 14 192

Summa omsättningstillgångar 59 050 967 48 263 053

Summa tillgångar 420 720 557 403 390 297
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Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2013-12-31 2012-12-31

Eget kapital 13

Bundet eget kapital

Aktiekapital 14 120 000 120 000

Reservfond 20 000 20 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 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 12 316 031 13 744 768

Summa obeskattade reserver 12 316 031 13 744 768

Långfristiga skulder 15

Skulder till kreditinstitut 330 000 000 330 000 000

Summa långfristiga skulder 330 000 000 330 000 000

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 16 15 953 680 4 851 626

Leverantörsskulder 14 221 726 11 103 252

Övriga skulder 12 8 129 762 6 726 679

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 39 944 926 36 809 540

Summa kortfristiga skulder 78 250 094 59 491 097

Summa eget kapital och skulder 420 720 557 403 390 297

POSTER INOM LINJEN

Ställda panter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

2013 2012

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 10 978 16 849

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 28 701 25 820

Vinst (-) / förlust (+) vid avyttring av inventarier -20 -103

39 659 42 566

Erhållen ränta 5 965 72

Erlagd ränta -18 924 -13 277

Betald inkomstskatt -18 -29

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 26 682 29 332

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar -9 061 3 628

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder 6 495 317

Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 116 33 277

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8 -35 313 -41 950

Försäljning av inventarier 8 90 2 960

Kassaflöde från investeringsverksamhet -35 223 -38 990

Finansieringsverksamhet

Upptagna lån 11 102 4 852

Amortering av skuld 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 11 102 4 852

Ökning (+) / minskning (-) av likvida medel -5 -861

Likvida medel vid årets början 14 875

Likvida medel vid årets slut 9 14
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Noter
Not 1 ERSÄTTNING TILL REVISORER 2013 2012

Revisionsbyrån Fyrtornet AB

Revisionsuppdrag 113 000 97 000

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 37 000 32 000

Övriga tjänster 18 980 16 000

168 980 145 000

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhetens

olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag,

revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 2 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2013 2012

Övriga externa kostnader 68 414 512 71 173 556

Summa 68 414 512 71 173 556

Med övriga externa kostnader avses kostnader för drift av anläggningarna. I dessa kostnader ingår kemikalier, el, underhåll, 

kontorsmaterial, telefon m m. Även främmande tjänster såsom konsult, arvoden och revision ingår i denna post. En detaljerad 

redovisning ges i bilaga 1.
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Noter
Not 3 PERSONAL 2013 2012

Medeltal heltidsanställda 46 42

Varav kvinnor 11 12

Löner och andra ersättningar

Löner, ersättningar, sociala kostnader och

pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD 2013 2012

Löner och ersättningar 1 259 377 1 204 677

Pensionskostnader 286 487 303 593

Summa 1 545 864 1 508 270

Övriga anställda

Löner och ersättningar 20 155 978 18 152 778

Pensionskostnader 2 680 441 2 834 127

Övriga personalkostnader 1 222 474 1 020 119

Summa 24 058 893 22 007 024

Sociala kostnader 7 150 177 5 958 822

Summa styrelse och övriga 32 754 934 29 474 116

2013 2013 2012 2012

Fördelning kvinnor/män i ledande befattning Män Kvinna Män Kvinna

Styrelse 6 2 6 2

Ledningsgrupp 3 1 3 1

VD har vid uppsägning rätt till max 24 månadslöner, egen uppsägningstid är 6 månader.
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Noter
Not 4 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2013 2012

Avser avskrivningar utöver plan -1 428 738 4 029 761

Summa -1 428 738 4 029 761

Not 5 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2013 2012

Räntor 7 697 038 72 169

Summa 7 697 038 72 169

Not 6 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2013 2012

Räntekostnader och liknande resultatposter 19 112 168 12 055 180

Övriga finansiella kostnader 972 575 805 250

Summa 20 084 743 12 860 430

Det teoretiska marknadsvärdet för befintliga ränteswapar uppgår till -16,3 mkr per den 20131231. 

Skillnaden mellan åren redogörs under redovisningsprinciper.

Not 7 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2013 2012

Aktuell skatt 19 181 31 192

Summa 19 181 31 192
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Noter
Not 8 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas anskaffningsvärde har minskat med  statsbidrag och fördelas över den beräk-

nade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider har tillämpats:

Reningsverk 2013 2012

Ingående anskaffningsvärden 324 198 404 317 453 225

Överfört från pågående arbeten 7 732 030 6 745 179

Ingående statsbidrag -22 900 000 -19 000 000

Statlig bidrag året -1 260 000 -3 900 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 307 770 434 301 298 404

Ingående ack. avskrivningar -173 533 988 -168 369 172

Årets avskrivningar -5 311 870 -5 164 816

Utgående ack. avskrivningar -178 845 858 -173 533 988

Utgående planenligt restvärde 128 924 576 127 764 416

Tunnlar

Ingående anskaffningsvärde 98 085 587 98 085 587

Överfört från pågående arbeten -12 000 000 -12 000 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 86 085 587 86 085 587

Ingående avskrivningar -71 035 939 -70 820 151

Årets avskrivningar -213 994 -215 788

Utgående ack. avskrivningar -71 249 933 -71 035 939

Utgående planenligt restvärde 14 835 654 15 049 648

Byggnader och mark Maskinell utrustning 15/10/5 år

Mark Avskrives ej 

Konst Avskrives ej Inventarier

Reningsverk 33 år Växthus 5 år

Tunnlar 100 år Övriga inventarier 10/5 år

Ledningar 33 år

Byggnader/Bostäder 50 år

Växthus 15 år
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Noter
Ledningar 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 44 917 727 44 754 047

Överfört från pågående arbeten - 163 680

Utgående ack. anskaffningsvärden 44 917 727 44 917 727

Ingående avskrivningar -29 824 003 -28 722 595

Årets avskrivningar -1 137 869 -1 101 408

Utgående ack. avskrivningar -30 961 872 -29 824 003

Utgående planenligt restvärde 13 955 855 15 093 724

Byggnader/Bostäder

Ingående anskaffningsvärde 8 526 063 2 678 983

Inköp - 5 847 080

Utgående ack. anskaffningsvärden 8 526 063 8 526 063

Ingående avskrivningar -763 346 -702 686

Årets avskrivningar -170 140 -60 660

Utgående ack. avskrivningar -933 486 -763 346

Utgående planenligt restvärde 7 592 577 7 762 717

Växthus

Ingående anskaffningsvärde 3 974 719 3 974 719

Utgående ack. anskaffningsvärden 3 974 719 3 974 719

Ingående avskrivningar -3 188 806 -2 910 574

Årets avskrivningar -277 062 -278 232

Utgående ack. avskrivningar -3 465 868 -3 188 806

Utgående planenligt restvärde 508 851 785 913

Mark

Ingående anskaffningsvärden 8 911 459 8 911 459

Inköp 478 448 -

Utgående ack. anskaffningsvärden 9 389 907 8 911 459

Summa Byggnader och Mark 175 207 420 175 367 877
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Noter
Maskinell utrustning 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 308 831 282 278 133 332

Överfört från pågående arbeten 15 600 684 25 396 324

Inköp 7 633 449 8 101 626

Utrangerat/försäljning - -2 800 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 332 065 415 308 831 282

Ingående avskrivningar -169 660 359 -152 511 144

Årets avskrivningar -19 408 095 -17 229 215

Utrangerat - 80 000

Utgående ack. avskrivningar -189 068 454 -169 660 359

Summa maskinell utrustning 142 996 961 139 170 923

Ackumulerade överavskrivningar -12 316 031 -13 744 768

Bokfört värde 130 680 930 125 426 155

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 43 559 670 40 262 619

Överfört från pågående arbeten 3 120 467 2 945 363

Inköp 1 874 301 693 688

Försäljningar -317 000 -342 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 48 237 438 43 559 670

Ingående avskrivningar -34 925 184 -33 360 419

Försäljningar 246 992 205 200

Årets avskrivningar -2 181 821 -1 769 965

Utgående ack. avskrivningar -36 860 013 -34 925 184

Summa inventarier 11 377 425 8 634 486

Pågående arbete

Ingående värde 31 953 958 39 897 246

Inköp 25 327 007 39 582 946

Avslutade arbeten -25 193 181 -47 526 234

Utgående värde 32 087 784 31 953 958

Taxeringsvärden:

Hörningsholm 2:250 830 000 kr

Hörningsholm 2:214 1 333 000 kr

Hörningsholm 2:42 5 371 000 kr

Hörningsholm 2:45 0 kr

Hörningsholm 2:48 16 222 000 kr
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Not 9 KUNDFORDRINGAR 2013 2012

Anslutningskommunerna 42 437 500 38 126 587

Övriga kunder 9 037 692 3 668 561

Summa 51 475 192 41 795 148

Not 10 ÖVRIGA FORDRINGAR 2013 2012

Skattefordringar 1 360 645 1 360 645

Skattekonto 2 268 457 2 195 043

Räntefordran 1 731 984 0

Övriga 127 864 421 003

Summa 5 488 950 3 976 691

Not 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2013 2012

Pensioner 94 386 239 350

Recipientkontroll 145 000 145 000

El 952 172 955 242

Fakturor för vidarefakturering 1 000 97 791

Övriga interimsfordringar 885 255 1 039 640

Summa 2 077 813 2 477 023

Not 12 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 2013 2012

Momsskuld 7 039 029 5 751 222

Källskatt 528 630 466 625

Aktuell skatteskuld 32 110 31 194

Sociala kostnader 529 993 477 638

Summa 8 129 762 6 726 679

Not 13 EGET KAPITAL

Noter

Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 120 000 20 000 14 432

Årets resultat 0 0 0

Belopp vid årets utgång 120 000 20 000 14 432
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Noter
Not 14 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 15 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2013 2012

Nordea, långfristigt 330 000 000 330 000 000

Summa 330 000 000 330 000 000

Not 16 CHECKRÄKNINGSKREDIT 2013 2012

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 50 000 000 50 000 000

Krediten är utnyttjad med 15 953 680 kronor (4 851 626 kronor) per den 20131231.

Not 17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2013 2012

Anslutningsavgifter 33 950 000 30 500 000

Semester och löneskuld 1 325 791 1 208 265

Löneskatt 732 073 820 250

Räntekostnader 2 416 788 1 255 760

Övriga interimsskulder 1 520 274 3 025 265

Summa 39 944 926 36 809 540

  Syvab | www.syvab.se  27



Min revisionsberättelse har lämnats den 14/4 2014

Grödinge den 21 mars 2014
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Revisionsberättelse
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Granskningsrapport
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Bilagor

2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012 2013

Brukningsavgift, tkr 88 000 89 000 93 500 105 500 103 300 106 500 110 000 117 004 119 740 122 000

Avl.mängd Mm3 35,566 35,432 36,500 34,191 39,653 37,516 41,522 40,343 42,141 40,04

Öre/m3 avlopp 247 251 256 309 261 284 265 290 284 304

INTÄKTER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Budget 2013

Brukningsavgift 103300 106500 110000 117004 119740 122000 122000

Övriga intäkter 3926 7356 10594 20619 23649 18878 19500

Varav rörelse 3612 7355 10593 20604 23577 18848 19500

Varav räntor 314 1 1 15 72 30  

Summa intäkter 107226 113856 120594 137623 143389 140878 141500

KOSTNADER

Driftkostnader -80668 -81563 -86178 -97599 -100648 -101157 -97720 

Varav försäkringar -421 -402 -492 -493 -538 -493 -625

Varav recipient -3494 -505 -3314 -5234 -2521 -2070 -2400

Varav elström -19632 -22191 -23354 -22139 -20423 -20121 -22800

Varav kemikalier -3894 -7435 -8462 -9877 -11893 -13281 -11540

Varav slamtransporter -7801 -6498 -6014 -6238 -8810 -9891 -7500

Varav lönekostnader -24801 -23874 -24485 -24561 -25097 -27306 -27125 

Varav pensionskostnader -5335 -5338 -4202 -4733 -3138 -2967 -3700 

Varav arvoden -185 -192 -222 -215 -219 -229 -350

Varav revision -153 -147 -175 -120 -177 -169 -200

Varav övrigt -14952 -14981 -15458 -23989 -27832 -24630 -97720 

Kapitalkostnader -26524 -32289 -34391 -39995 -42710 -39689 -43750 

Varav räntor -10232 -9658 -10818 -13225 -12055 -11444 -15150

Borgensavgift -689 -883 -889 -880 -805 -973 -1000

Avskrivningar -16281 -21142 -22385 -25743 -25820 -28701 -27600 

Avskrivningar utöver plan 678 -606 -299 -147 -4030 1429 0 

Skatt -34 -4 -25 -29 -31 -32 -30

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 

Bilaga 1 – Ekonomi för åren 2008–2013 (tkr)

Bilaga 2 – Behandlingskostnader
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Telefon 08-410 776 00 
Fax 08-530 270 08 
E-post info@syvab.se

Syvab  
Himmerfjärdsverket  
147 92 Grödinge

www.syvab.se
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