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VD har ordet:

Tid för förändring
HIMMERFJÄRDENS VATTENSTATUS ÄR VIKTIG för oss alla som bor, lever 
och verkar här på Södertörn. Vatten bryr sig inte i om läns- eller kom-
mungränser, vilket tydligt återspeglas i den lagstiftning som vi inom 
vattentjänstföretagen har att förhålla oss till. Vi kan konstatera att uti-
från den gemensamma åtgärdsplanen BSAP (Baltic Sea Action Plan) 
som Östersjöländernas miljöministrar och EU kommissionen tagit be-
slut om gällande Östersjön, Öresund och Kattegatt, vattendirektivet 
(ställt av EU) och troligtvis ställda krav på framtida läkemedelsrening 
ökar kraven avsevärt på våra reningsverk. Ett stärkt samarbete mellan 
kommuner och organisationer inom den sydvästra Stockholmsregio-
nen i vattenfrågan är därför nödvändig. 

Våra vatten är under en lång följd år påverkade av människors sätt 
att leva och de flesta ”vattenförekomster” i vår skärgård har klassats 
som dålig till måttlig ekologisk status (se bild på sidan 10).

Det innebär att trots planerade förbättringar på Himmerfjärdsver-
ket så räcker inte det, inte ens om vi skulle leda bort vårt vatten från 
Himmerfjärden. Det krävs en större insats och vi måste åtgärda enskil-
da avlopp. Vi måste minska påverkan från jord- och skogsbruk. Trafik 
och industrier måste förändras för att nå målsättningen år 2021 om 
god status i våra vattenförekomster. Mycket är gjort men det återstår 
mycket arbete. Ofta skyller vi tillståndet i Östersjön på gamla synder 
och föroreningar från våra grannländer. Men hur vi än resonerar så 
måste vi inse att lokal påverkan måste åtgärdas lokalt där vi faktiskt har 
rådighet över våra möjligheter att påverka.

Det engagemang som vi ser ifrån Himmerfjärdens och Kaggfjär-
dens vattenråd (startade 2012) gör att man kan våga tro på att det är 
möjligt, att samverkan inom vattenvårdsfrågan är möjlig och att det på 
sikt kan ge resultat. I vattenrådet samverkar jordbrukare, fast boende, 
fritidsboende, organisationer, kommuner och givetvis Syvab. 

Vi är glada och stolta att få delta i uppbyggnaden av det exklusiva 
samverkansprojektet för att skydda och utveckla Himmerfjärden och 
kringliggande fjärdar och vattendrag för att uppnå visionen om god 
ekologisk status.

DET FRAMTIDA MILJÖARBETET måste grundas på forskningens resultat 
och vetande. Därför är det viktigt för oss att Stockholms universitet 
och forskarna på Askölaboratoriet får fortsätta med sina undersök-
ningar även de kommande seklen. Utan vetande finns ingen möjlighet 
till en korrekt och framgångsrik vattenförvaltning.

Vi som har förtroendet från våra ägare att driva Himmerfjärdsverket 
är väl medvetna om det ansvar vi har för en positiv framtida utveckling 
inom området. Det är därför en glädje att efter flera år av förstudier 
och diskussioner kunna presentera en teknisk lösning som skall ut-
veckla en avancerad reningsanläggning in i en ny teknisk tillämpning 
för att möta framtidens reningskrav och befolkningsutveckling.

Visst är investeringen stor, visst ökar driftkostnaderna, men skall vi 
kunna lämna över en bra miljö till kommande generationer med en 
självklarhet som rent vatten i våra sjöar så måste det faktiskt få kosta. 
Det är ett pris vi tillsammans måste betala för lyxen att ha rent vatten 
levererat till våra hem och omhändertagandet av avloppsvattnet dyg-
net runt, år efter år. Det kostar idag cirka 18 kronor per tusen liter vat-

ten som vi förbrukar, varav 2,84 kronor går till att rena avloppsvattnet 
vid Himmerfjärdsverket. Att möta de nya kraven kommer att öka den 
kostnaden med cirka 2 kronor vilket innebär att totalkostnad kommer 
öka till cirka 20 kronor per tusen liter vatten vi förbrukar.

För den enskilda konsumenten, som enligt statistisken gör av med 
240 liter vatten per dygn, innebär det en ökad kostnad av 127 kronor 
per år för att minska utsläppen av kväve och fosfor till den nivån vi 
hade på 1950-talet. 

Vi har stora utmaningar framför oss, men med politisk vilja, ökat 
samarbete och en stadig kurs mot framtida miljömål kan vi möta 
framtiden med tillförsikt.

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 och Stockholm Vatten VA AB samt 
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 2012:

Service
Arbetsledare

Birgitta Sundin
80%

Administration
Ekonomichef

Lars-Göran Zetterman

Avdelning

Funktion

Produktion
Produktionschef

Ulrich Brauer

Process
Processchef
Sara Stridh

El 
Elingenjör

Henrik Ulriksson

IT
IT-ansvarig

Bertil Enberg

Produktion
Arbetsledare
Vidar Svärd

Administration Service El IT Produktion Projekt
Process/

Lab

VD
Carl-Olof Zetterman

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

Administration består av ekonomi, administration och service. 
Ekonomi funktionens uppgift är att se till att finanser och ekonomi 
fungerar väl, utveckling av personella resurser samt system för infor-
mation, uppföljning och analyser. I de administrativa uppgifterna 
 ingår numera  även substrataffärer och administrativa projekt samt viss 
konsult verksamhet. Konsultverksamheten omfattar uppströms arbete, 
KSL-samarbetet samt ekonomihantering av Föreningen  Vatten. 
Service  ansvarar för mathållning, skyddskläder, städning samt recep-
tion och växel.

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

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 
Himmerfjärdsverket och övriga anläggningar. Den ser till att proces-
sen kan drivas och att anläggningarna underhålls för daglig drift och 
att anläggningen är i gott skick för framtiden. Avdelningen sköter in-
vesteringar, upphandlingar och olika projekt. Produktionsavdelning-
en har ständig beredskap och ansvarar för larmhantering.

Processavdelningen har till uppgift att styra reningsprocessen så att re-
ningsresultat uppnås enligt givna direktiv. Avdelningen driver även 
processutvecklingsprojekt för att säkerställa att reningsresultaten upp-
fyller framtida krav. I Processavdelningen ingår även laboratoriet som 
skall följa upp driftresultaten och analysera prover så att optimal styr-
ning kan ske.

Under året har styrelsen sammanträtt fyra gånger. I oktober genom-
fördes en studieresa till Danmark för att se ny teknik som kan bli 
aktuellt vid ombyggnation av Himmerfjärdsverket. Ombyggnation 
föranleds av skärpta utsläppskrav 2017.

En lördag i juni anordnade Syvab ett Öppet Hus, för att låta närboende 
och andra intresserade komma och ta del av de framtidsplaner som 
finns, och se den befintliga anläggningen. Trots ett intensivt regnande 
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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  Deammonifikations- 
bassänger, 2 st

13 Luftningsbassänger, 8 st
14  Ozonbehandling  

av returslam
15  Mellansedimenterings bassänger, 

16 st
16  Eftersedimenterings- 

bassänger, 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 material)
5 Bioreaktorer, 3 st
6 Slamlager
7 Centrifuger, 4 st
8 Slamsilos, 3 st
9 Slamtork
10  Säckhantering  

(torkat slam)

 Biogas
1 Gasklocka
2 Gaspannor, 3 st
3  Gaskompressor- 

station, 5 st
4 Gasmotor
5 Fordonsgasanläggning 
6 Gasfackla

tog sig nästan 300 personer till Syvab och fick, förutom information 
om vår framtid, se vår film ”Vem bryr sig”, gå på guidad tur och fick 
också lite att äta och dricka.

Allmänt om verksamheten
Verksamheten har bedrivits enligt plan och fastställd långtidsplane-
ring. Utöver ordinarie verksamhet med rening av avloppsvatten enligt 
tillstånd, har fordonsgasproduktionen ökat och arbete med avsättning 
av biomull fortsatt. Fokus under 2012 har varit planering och utred-
ning gällande kommande ombyggnation. 

Arbetet med Ekerö kommuns anslutning har fortsatt och detalj-
projektering är nu genomförd. Innan byggnation kan starta skall vissa 
ägarfrågor lösas.

Under året har Syvab haft totalt 4 424 (3 717) besökare i form av 
säljare, entreprenörer och studiebesök. Detta innebär i genomsnitt 20 
(17) besökare varje dag. Informationen till allmänheten är en viktig 
del av vårt uppströmsarbete och har haft en gynnsam utveckling un-
der året. Syvab har tagit emot 1 717 (1 580) personer för studiebesök 
varav 1 360 (1 285) varit skolelever. Vår informatör har också besökt 
och utbildat 57 (38) skolklasser innefattande 1 269 (786) elever. På så 
sätt har vi skapat över 3 000 (2 000) diplomerade ambassadörer som 
”bryr sig” och hjälper oss att Värna Vårt Vatten.
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Utgående
42,1 miljoner m3

328 ton BOD7
15,4 ton fosfor
371 ton kväve

Material- och Energiflöde 2012

Himmerfjärden

Gasanvändning
Totalproduktion 7,3 miljoner Nm3 
Till panna 1,25 miljoner Nm3

Till slamtork 0,07 miljoner Nm3

Til gasmotor 1,26 miljoner Nm3

Till uppgraderings-
anläggning (UGA) 4,26 miljoner Nm3

Till fackla 0,46 miljoner Nm3

Slam
Avvattnat slam   7 229 ton TS
Torkat slam   202 ton TS
Jordbruk  338 ton TS avvattnat slam
Jordbruk  240 ton TS torkat slam (38 ton var inlagrat sen tidigare)
Skogsbruk   0 ton TS torkat slam
Jordtillverkning  1 290 ton TS avvattnat slam
Deponiåterställnng 0 ton TS avvattnat slam
Försöksverksamhet 60 ton TS avvattnat slam
Lager  5 541 ton TS avvattnat slam

Anslutna kommuner
294 000 personer och 60 000 personekvivalenter från industri.

Himmerfjärdsverket
Energianvändning
 El 28 500 MWh
 Oljeförbrukning 0 MWh
 Rötgasförbrukning 16 040 MWh 
 Totalt 44 540 MWh
 
Kemikalieanvändning
 Järnsulfat 2 073 ton
 Polyaluminiumklorid 238 ton
 Polymer 176 ton
 Metanol 2 340 ton
 Fosforsyra 50 ton
 Svavelsyra 30 ton

Inkommande
42,1 miljoner m3

6 000 ton BOD7
143 ton fosfor
1 430 ton kväve
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Miljö, Produktion och Process
Reningsresultat
Himmerfjärdsverket har för 2012 klarat samtliga gränsvärden för ut-
släpp av renat avloppsvatten till recipienten Himmerfjärden enligt gäl-
lande utsläppsvillkor.

Dock har sandfiltret vållat stora problem under året och är orsaken 
till att riktvärdet för BOD överskreds för andra kvartalet då utgående 
halt uppgick till 8,5 mg/l. Sandfiltret är reningsverket sista steg och 
har som uppgift att filtrera bort suspenderat material från det renade 
avloppsvattnet. Tyvärr har filtret en för låg slamlagringskapacitet när 
belastningen blir för hög och dessutom sker en ökad tillväxt av mikro-
organismer i filtret, vilket täpper igen det. Orsaken till överbelastningen 
av filtersteget är dåliga slamegenskaper i den biologiska reningen som 
genererar stora mängder flytslam som belastar efterkommande re-
ningssteg. I februari började filtreringen bli ordentligt nedsatt och det 
fortsatte snabbt att bli allt sämre samtidigt som utgående halt av BOD 
steg. Under våren låg allt fokus på att få ned halterna, men dessa drift-
problem medförde att utgående BOD tangerade riktvärdet på 8 mg/l 
under första kvartalet och överskred riktvärdet under andra kvartalet. 
I maj startade en akut renovering av filtret och sanden byttes i åtta av 
filtrets tio filter. Arbetet pågick till september, men redan i juni kunde 
förbättrade reningsresultat detekteras. 

Under hösten har sista filtreringssteget förstärkts ytterligare genom 
att ett sandfilter har ersatts med två skivdiskfilter. Skivdiskfiltret togs i 
drift under december och utgående halt av suspenderat material låg i 
slutet på året på en mycket låg nivå.

Utgående halter redovisas i tabell 1.

Tabell 1: Reningsresultat i mg/l

Parameter 2012 Villkor Typ av villkor
Tot-N 8,7 10 Riktvärde som årsmedel
Tot-P 0,37 0,5 Provisoriskt riktvärde som årsmedel
BOD 7,9 8 Riktvärde som kvartalsmedel och 

gränsvärde som årsmedel
COD 43 70 Riktvärde som årsmedel

Inkommande flöde uppgick totalt till 42 miljoner m3, vilket motsvarar 
ca 115 000 m3/d.

Biogas och slam
Både produktionen av rågas (60 % metan) och fordonsgas (98 % me-
tan) har ökat under året. Totalt producerades 7,3 miljoner Nm3 rågas 
och 2,5 miljoner Nm3 fordonsgas. Rågasproduktionen är fördubblad 
jämfört med gasproduktionen 2008 och fordongasproduktionen har 
fördubblats sedan 2010.

Av den totala gasproduktionen har 58 % förädlats till fordonsgas, 
18% används till drift av gasmotorn, 1 % används till drift av slamtor-
ken, 18 % används till uppvärmning i pannorna och 5 % har facklats. 

Mottagningen av externt organiskt material ökade något från 
39 700 ton 2011 till 41 000 ton 2012. Den organiska belastningen på 
rötkammarna ökade därmed också något från 2,91 kg VS/m3/d 2011 till 
2,95 kg VS/m3/d 2012. Den organiska belastningen är fördelat på de tre 

inkommande flödena, primärslam 1,14 kg/m3/d, flotationsslam 0,62 
kg/m3/d och externt organiskt material 1,19 kg/m3/d.

Under 2012 producerades 36 Nm3 biogas per inmatad kubikmeter 
jämfört med 30,1 Nm3/m3 under 2011. Under året har det varit fokus på 
att ha en bra förtjockning av inkommande substratströmmar, vilket har 
lyckats bra och uppehållstiden under 2012 låg i medeltal på 22 dygn.

Belastningen från externt organiskt material har varit relativt jämn 
under året, se figur 1. Under hösten gick belastningen ned något i och 
med att införseln av organiskt material minskade. 

Figur 1: Organiska belastningen från externt organiskt material.

Alla organiska material som rötas på Syvab är testade i Syvabs labo-
ratorium. En av analyserna är att studera hur mycket gas materialet 
producerar. Förutom för ekonomiska beräkningar används denna siffra 
för att beräkna hur mycket gas som teoretiskt bör kunna produceras av 
det material vi tar emot. Detta studeras varje vecka, se figur 2, och är 
ett hjälpmedel för att identifiera om en minskning i gasproduktionen 
beror på minskad belastning av organiskt material eller på processtör-
ningar. Förutom för vecka 44 har kurvorna haft väl överensstämmelse.

Figur 2: Teoretisk och uppmätt gasproduktion under 2012.

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 prioriterade kemikalier som släpps till 
spillvattennätet från de A-, B- och C-verksamheter som är anslutna till 
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Himmerfjärdsverket. Respektive kommun ansvarar för att uppströms-
arbete genomförs i berörda verksamhetsområden.

Mellan 2010–2012 genomfördes en kartläggning av utsläpp till tun-
nelsystemet. Utvärderingen av denna kartläggning visar tydligt att vi i 
uppströmsarbetet skall prioritera att ovidkommande vatten med lågt 
fosforinnehåll ej tillförs spillvattennätet

Ur slamkvalitetsynpunkt är tillflödet av kadmium, koppar 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 efter-
levnad av råd och krav.

Under 2012 startades följande arbeten:
•	 Provtagning och analys av metaller i samlat avloppsvatten från 

Eriksberg och Skyttebrink i Botkyrka kommun. Uppdatering av 
industriförteckningen i Södertälje och Botkyrka kommuner med 
de C- och U-verksamheter som medför utsläpp av betydande 
mängder spillvatten. Underlaget ska användas i syfte att identifiera 
och påbörja utfasning av PRIO-ämnen innan 2016.

•	 Att bevaka att det påbörjade arbetet med utfasning av utfasnings-
ämnen vid A- och B-verksamheter fortlöper enligt plan.

•	 Att i samverkan med tillsynsmyndigheten utöva tillsyn av biltvät-
tar, verkstäder och textiltvättar i syfte att kontrollera efterlevnad 
av det råd och krav som är fastställda av Svenskt Vatten, Syvab 
eller av huvudman för ledningsnät.

•	 Att verka för att tillförsel och betydande bidrag av metaller från  
A-verksamheterna ständigt ska minska, dels genom verksamhe-
ternas upprättade handlingsplaner och dels arbetet med ständiga 
förbättringar med uppsatta mål i befintliga ledningssystem.

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. Två examensarbeten 
har utförts på Syvab under 2012. Syvab bereder också plats för studen-
ter att genomföra sin praktik och under 2012 fick tre studenter plats 
under sammanlagt 25 veckor.

Under 2012 har Syvab fortsatt att finansiera det doktorandarbete som 
drivs inom Mälardalsklustret, tillsammans med Svenska Miljö institutet 
(IVL), Uppsala Universitet, Käppalaförbundet och Stockholm Vatten 
VA AB, med fokus att minska energiförbrukningen genom att minime-
ra lufttillsatsen och samtidigt bibehålla hög kväverening. Inom  ramen 
för detta arbete har ett examensarbete genomförts på Syvab under  2012. 
Arbetet under året har fokuserat på möjligheten till effektiv ammoniu-

måterkoppling, så att styrningen av luft regleras på utgående ammoni-
umhalt från reningssteget. Resultaten hittills visar att det går att spara ca 
10–15 % i energiförbrukning utan att kvävereningen påverkas. Dokto-
randprojektet kommer att fortsätta under 2013.

Ett andra projekt startades upp inom Mälardalsklustret under 
hösten 2012. Inom detta projekt involveras förutom Syvab även Käp-
palaverket, IVL, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU). Projektets syfte är att öka och effektivi-
sera biogasproduktionen och en doktorand har rekryterats och arbetet 
kommer att pågå till 2016. 

Under året har en av Syvabs rötkammare byggs om till en så kallad  
EXRT-process. EXRT står för ”Extended Retention Time” eller för-
längd uppehållstid. Metoden har utvecklats av IVL/KTH och prövats 
i pilot skala med goda resultat. På Himmerfjärdsverket är det idag uppe-
hållstiden som begränsar processen och det går därför inte att pumpa 
in mer organiskt material trots att belastningen inte ligger på maximal 
nivå. I EXRT-processen kommer utgående slam från rötkammaren, som 
tidigare pumpades till avvattning och sedan lämnade anläggningen, av-
vattnas och pumpas tillbaka till rötkammaren. På så sätt får slammet en 
betydlig längre uppehållstid jämfört med idag och det går därför att öka 
inpumpningen av organiskt material till rötkammaren. Därmed ökas 
också den organiska belastningen och gasproduktionen. Om försöket 
faller väl ut kommer rötkammarens kapacitet och gasproduktion att 
öka utan att en utbyggnad är nödvändig. Syvab har fått bidrag både för 
nämnda investering och för att utvärdera processen från Svenskt Vatten 
och Energimyndigheten. EXRT-processen kommer delvis att ingå i dok-
torandarbetet inom biogas som beskrivs ovan och flera examensarbeten 
kommer att utföras inom detta utvecklingsprojekt.

Under våren 2012 kördes en pilotanläggning med skivfilter. Syftet  
var att studera om tekniken är lämplig att använda i det framtida 
Himmer fjärdsverket. Uppsatta reningskrav var hårda i syfte att kunna 
möta förväntade framtida reningskrav på utgående vatten. Under för-
söksperioden kunde reningskraven bara underskridas under ett fåtal 
dagar och kapaciteten på anläggningen sjönk under försökstiden. 
Under sommaren byttes piloten med skivfilter ut till en pilot med 
MBR-teknik. MBR betyder Membrane Bioreactor och är ett filter 
med  betydligt mindre porstorlek jämfört med skivfilter och förhopp-
ningen var att kunna erhålla uppsatta reningskrav på utgående vat-
ten.  Reningsresultaten under hösten har varit positiva och försöken 
kommer att fortsätta under 2013. Under våren ska fällning av fosfor, 
energiförbrukning och utfällning på membranen studeras. 

Förekomsten av läkemedelsrester i avloppsvattnet och dess påverkan 
på djur och växter i recipienter är ett stort forskningsområde inom bran-
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4

schen. Resultaten visar att visa läkemedelsrester har en negativ påverkan 
i våra vattenförekomster och det är därför inte osannolikt att renings-
verk inom kort får krav att rena dessa ämnen. För att studera  vilken re-
ningsteknik som passar bäst för Himmerfjärdsverkets avloppsvatten har 
två pilotanläggningar för läkemedelsrening kopplats på MBR-piloten. 
MBR-piloten har två parallella linjer och utgående från den ena pumpas 
till en anläggning med aktivt kol och den andra pumpas till en anlägg-
ning med ozon. Utvärdering kommer att ske under 2013. 

Syvab är med och finansierar ett projekt tillsammans med bland 
annat IVL, Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) och SLU 
som studerar utsläppen av växthusgaser från reningsverkens processer. 
Projektet startade under 2011 och under 2012 har mätningar gjorts i 
Syvabs deammonifikationsanläggning för rening av rejektkvatten från 
avvattning av rötat slam. Resultaten kan ge information om hur pro-
cessen ska styras för att minimera utsläpp av lustgas till atmosfären. 

Projektet Himmerfjärden Nitrogen Study (HNS) fortsatte under 
2012 och Himmerfjärdsverkets utsläppspunkt höjdes från 25 m djup 
till 10 m i maj. Genom att släppa utgående vatten på 10 meter kommer 
vattnet under sommaren att hamna över språngskiktet, som försvårar 
för yt- och djupvatten att blandas. Ytvattnet transporteras huvudsak-
ligen åt söder till Östersjön i motsats till djupvattnet som huvudsakli-
gen strömmar mot Södertälje. Genom att flytta utsläppspunkten från 
25 m djup till ytskiktet är avsikten dels att avlasta fjärdarna norr om 
utsläppspunkten, dels att kunna minska förekomsten av kvävefixeran-
de cyanobakterier i Himmerfjärden. Om försöken varit framgångsrika 
för att minska förekomsten av cyanobakterier är för tidigt att avgöra. 
Resultaten från försöken 2009 och 2010 var motstridiga, varför för-
nyade försök inleddes 2012 och dessa beräknas pågå till hösten 2013. 
Däremot visar resultaten att Näslandsfjärden och Hallsfjärden avlas-
tats. Främst har kvävekoncentrationerna i djupvattnet minskat, men 
även mängden klorofyll i Hallsfjärdens ytvatten har minskat under 
sommaren.  Omfattande bakteriologisk provtagning under sommaren 
vid badplatserna i utsläppspunktens närområde har inte påvisat någon 
försämring av badvattenkvaliten. 

För att minska problemen med igensättning i sandfiltret körs ett 
försök med att dosera ett desinfektionsmedel på inkommande vatten 
till filtret i syfte att döda mikroorganismer som växer i filtret. Försöket 
körs i ett av de tio sandfiltren och resultaten på detta filter har varit 
positiva. Kapaciteten på filtret har ökat och behovet av backspolning 
har reducerats avsevärt. Det betyder att reningen fungerar bättre och 
att energiförbrukningen sänks. Försöket kommer nu att studeras på 
ett nytt filter för att utröna om samma effekt kan erhållas även där. 
Försöket fortsätter under 2013.

Under 2012 startades Himmerfjärdens och Kaggfjärdens Vatten-
råd. Syftet med vattenrådet är att få med den lokala anknytningen i 
vattenförvaltningens arbete och att lokala aktörer ska ges en möjlig-
het att få vara med och påverka Himmerfjärdens och Kaggfjärdens 
vatten status. Syvab har haft en pådrivande roll i arbetet med att skapa 
vatten rådet och första ordinarie årsmöte hölls 24/5 2012. Under hösten 
har arbetet startat upp och  avrinningsområdet till Himmerfjärden och 
Kaggfjärden har delats upp i olika arbets grupper. Varje arbetsgrupp 
träffas regelbundet och tar fram förslag på åtgärder i sitt närområde/
intresseområde. Detta kommer på sikt att förbättra vattenkvaliteten i 
Himmerfjärden och Kaggfjärden. Idag finns följande arbetsgrupper; 
Sorunda, Grödinge, Mörkö, Sjöfart/båtliv samt Fiske. Både privat-
personer och företag som har en anknytning till avrinningsområdet är 
välkomna att delta i Vattenrådets arbete. 

Framtida utveckling
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska samtliga vattenförekomster 
uppnå god ekologisk status senast år 2021. Himmerfjärden har klas-
sificerats till måttlig/otillfredställande ekologisk status, vilket betyder 
att utsläppen av kväve, fosfor och organiskt material till recipienten 
måste minska. Dessutom har länderna runt Östersjön slutit ett avtal, 
Baltic Sea Action Plan, om att minska utsläppen till Östersjön för att 
återställa havet till 1950-års vattenkvalitet. Syvab ska också dra sitt strå 
till stacken och förväntas därför att få nya mer restriktiva reningskrav 
på utgående vatten.

Detta har varit känt under en tid och arbetet med att förbereda 
Himmerfjärdsverket för de nya kraven har fortsatt under 2012. Flera 
processtekniker har studerats och beräknats, studiebesök på ett an-
tal anläggningar med intressant reningsteknik har genomförts och 
två huvudalternativ till ombyggnad av Himmerfjärdsverket har tagits 
fram. Båda dessa alternativ är utformade för att klara en kvalitet på ut-
gående vatten som uppfyller BOD<5 mg/l, N<6 mg/l och P<0,2 mg/l.

Produktion, El och IT 
I en anläggning av Himmerfjärdsverkets storlek pågår ständigt installa-
tioner, reparationer, förebyggande underhåll och förbättringsarbeten. Det 
mesta är ett långsiktigt och planerat arbete som följer fastställda planer  
men det förekommer också akuta insatser såväl på ordinarie tid som un-
der kvällar, helger och nätter. Aktiviteterna är många under ett verksam-
hetsår, nedan redovisas några exempel på vad som utförts under 2012.

I gallersalen har ett så kallat ”Channelmonster” installerats. Det 
ersätter det gamla grovrensgallren som varit med sedan starten 1974. 
Dess funktion är att finfördela och mala sönder större partiklar så att 
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de kan pumpas upp med avloppsvattnet och avskiljas av fingallren. Vi 
slipper därmed onödig containerhantering av grovrens.

En ny frekvensstyrd huvudpump har installerats (HP4). Den har 
lägre kapacitet än sin föregångare och är frekvensstyrd för att ge ett 
jämnare flöde, kapaciteten ligger mellan 800–1 400 m3/h. Samtidigt 
flyttades kraftmatningen till HP4 till ett separat schakt för att ge högre 
brandsäkerhet.

Vi har bytt ut de gamla linskraporna till kedjeskrapor i samtliga bas-
sänger i försedimentering. I samband med detta har betongkonstruk-
tioner i bassängerna impregnerats och nya inloppsluckor har monterats. 
Projektet har varit lyckat och genomförts inom tidsplan och budget. Vi 
kan nu se att vi fått renare bassänger tack vare att de nya skraporna har 
en ytslamsskrapa som tar bort fett och flytslam, det fanns inte på den 
gamla utrustningen. Problemen vintertid med isbildning på de gamla 
lintrummorna som orsakade haverier är nu också borta.

Ett nytt stepscreen har installerats i anslutning till bioreaktorerna. 
Dess funktion är att ta bort trasor och fiber från primärslammet så att 
det inte bildas stora ansamlingar i bioreaktorerna och orsakar stopp i 
pumparna. Utrustningen ersätter äldre uttjänt utrustning.

Vid Eolshälls pumpstation har en del förebyggande åtgärder gjorts. 
Vi har renoverat och uppgraderat pump 1 samt installerat vibrations-
mätare till samtliga fyra pumpar. Detta för att snabbt kunna sätta in 
åtgärder om det fastnar för mycket trasor i pumparna och på så vis 
slippa onödigt slitage och klagomål angående hög ljudnivå. Detta har 
tidvis varit ett problem men ska nu vara avhjälpt då driftpersonalen 
direkt får larm via styrsystem vid för hög ljud/vibrationsnivå och kan 
åtgärda detta på distans. 

I slambehandlingsanläggningen har en ny Noxon avvattningscentri-
fug installerats. Utrustningen ersätter äldre utrustning.

Vi har haft luktproblem från hygieniseringsanläggningen i vår mot-
tagningsstation, ett kompostfilter har anlagts och renar nu frånluften 
från anläggningsdelen och det har löst problemet.

Nya portar till El- och ventilationsbyggnaden har monterats. De 
gamla hade suttit där sen verket byggdes och hade tjänat ut.

Problemen med övertoner i huvudställverk 6kV har lösts genom 
omflyttning av kondensatorbatterier, samtidigt har vi fått en lägre 
kostnad för reaktivt effektuttag.

En elkvalitetsanalys har resulterat i en enkel omkopplings lösning 
för problemen med faskompensering på huvudpumparna 1 och 2. 
Denna  lösning kommer att ge besparingar i reaktivt effektuttag. 

Revidering av prioriteringar och utsändningsmönster för våra 5 300 
driftlarm har genomförts. Detta har påtagligt minskat arbetsbelastningen  
för beredskapspersonalen. Larm och felfunktioner som inte är av akut 
art sparas tills dagpersonalen är på jobbet.

Styrsystemets trendrapporter har kompletterats med referensvärden 
för att vi på övervakningsskärmarna tydligare skall se hur vi skall styra 
anläggningen på ett optimalt vis.

Vårt kontrollrum har fått en ansiktslyftning med en uppskattad 
multiscreenklient med fem stora skärmar (1x50" + 5x24"). Detta för 
att underlätta processtyrning, larmuppföljning och övervakning.

I IT-miljöns övervakningsmonitorer har mjukvara med förbättrade 
funktioner installerats. Det innebär att IT-systemen övervakas konti-
nuerligt och larm går ut vid felfunktion.

Extern säkerhetsexpertis har granskat intrångsskyddet i våra IT 
system.  Säkerheten bedömdes som tillfredställande.

I reningsverken i Hölö och Mölnbo som vi sköter på driftentrepre-
nad åt Telge Nät har vi haft en större el-revision. Det har resulterat i en 
hel del arbeten, bl.a. har nya flödesmätare och syremätare installerats. 
Inlopps pumparna har kompletterats med varvtalsreglering för att ge 
ett jämnare  flöde och nya värmeelement och värmefläktar har instal-
lerats i anläggningarna. 

Oftast innefattar nyinstallation, ombyggnader och underhåll 
på teknisk utrustning både EL-, IT- och Produktionsavdelningens 
kompetens områden. Det är ett lagarbete som måste fungera för att vi 
skall vara framgångsrika och nå våra resultatkrav och mål. Några har vi 
redovisat i denna sammanställning, men mycket sker i det tysta i det 
viktiga, dagliga arbetet.

Vi citerar vår elingenjör Henrik Ulriksson: 
”I det ordinarie arbetet genomförs massor med periodiska kontroller och 

inspektioner, kalibreringar, service, avhjälpande och förberedande under-
håll. Dessa arbeten märks och syns inte om man sköter det på rätt sätt.”

4

Ekologisk status baserad på totalkväve (vänster) och total fosfor (höger): 
Blått=hög, Grönt=god, Gult=måttlig, Orange=otillfredsställande, Rött=dålig 
ekologisk status. Klassificeringen baserad på en mätning i vardera juli och 
augusti 2009–2011. (Källa: Jakob Walve, Stockholms Universitet)
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Ekonomisk information
Ägarnas avgifter till företaget var 119,7 (117,0) mkr. Övriga intäkter 23,6 
(20,6) mkr. De slutliga anslutningsavgifterna fördelas enligt nedan:

     2012 2011
Botkyrka kommun 27 712 000 (23,14 %) 27 168 000 (23,22 %)
Nykvarns kommun 2 131 000 (1,78 %) 2 060 000       (1,76 %)
Salems kommun 3 720 000 (3,11 %) 3 620 000 (3,09 %)
Stockholm Vatten VA AB 49 744 000 (41,54 %) 48 076 000 (41,09 %)
Telge i Södertälje AB 36 433 000 (30,43 %) 36 080 000 (30,84 %)

119 740 000 117 004 000

Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgifterna har ökat från 2011 med 2,3 % och övriga intäkter  
ökade till 16,5 % av totala intäkter. Övriga intäkter består framförallt av 
försäljning av fordonsgas. 
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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.

Fastigheterna Hörningsholm 2:42 och 2:45 behandlas i skattehänseende 
som skattefri reningsanläggning. Fastigheten Hörningsholm 2:48 har 
ett taxeringsvärde på 16,2 mkr, för Hörningsholm 2:214 är taxeringsvär-
det 1,3 mkr och Hörningsholm 2:250 har ett taxeringsvärde på 0,8 mkr.

Driftkostnaderna var 100,6 (97,6) mkr. 
Avskrivningar och finansiella kostnader var 38,6 (39,8) mkr.
Intäkterna för året överstiger kostnaderna med 4 029,8 (147,4) tkr, 
mellan skillnaden överförs till obeskattade reserver. Den totala kostna-
den delat med inkommande mängd vatten ger en kostnad om 2,84 
(2,90) kr/m3.
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Finansieringsläget i ränteportföljen per 121231 var 330 (330) mkr upplå-
nat, medelränta 3,64 % (4,01 %) och 3,62 (3,72) år genomsnittligt förfal-
lotid. Finansieringspolicyn anger att max 40 % av låneförfallen får ske 
inom ett år, läget 121231 var 27 % (27 %).

Likviditet
Ingen ytterligare upplåning har skett under året.  Krediten var utnyttjad 
med 4,9 mkr per 121231.   
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Elportfölj
Våra elkostnader är den enskilt största kostnadsposten och motsvarar 
14 % (16 %) av Syvabs hela budget. Syvab har en elportfölj som har 
som syfte att skapa ett lågt pris och stabilare prisnivåer. En elportfölj 
innebär att prissäkringar görs med olika täckningsgrader enligt en fast-
ställd norm. 
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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. Fö-
redras och skall beslutas i varje enskilt fall med motivation och 
investeringskalkyler.

•	 Akuta investeringar – Akut åtgärd som rapporteras till styrelse i 
efterhand för beslut om tillägg eller omprioritering i befintliga in-
vesteringsplaner.

Under året har en akutinvestering genomförts, byte av sandfilter. Styrel-
sen beslutade i december 2012 att skjuta till 6 mkr för dessa akutåtgärder.
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Pågående arbeten till ett anskaffningsvärde av 47,5 (13,9) mkr har avslu-
tats och aktiverats/kostnadsförts samtidigt som nya pågående arbeten 
startat till ett anskaffningsvärde 39,6 (29,4) enligt fastställd plan. Detta 
innebär att kontot pågående arbeten minskat från 39,9 mkr till 32,0 mkr. 

Nyckeltal
Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av nyckeltal.  

Nyckeltal (tkr) 2008 2009 2010 2011 2012
Nettoomsättning 106 912 113 855 120 593 137 608 143 317
Resultat ef finansnetto -644 762 379 177 4 060
Balansomslutning 317 569 353 811 385 406 394 606 403 390
Soliditet 0,02 0,04 0,04 0,02 0,03
Kassalikviditet 0,62 0,60 1,16 0,96 0,81

Förslag till disposition av vinst
Företaget visar ett överskott i verksamheten med 4,0 mkr. Dessa ”fon-
deras” genom överavskrivning, därmed redovisas ingen vinst för 2012. 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagsstämman 
förfogande medel om 14 432 kronor överförs i ny räkning.

Ekonomisk information
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Resultaträkning

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med års-

redovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från 

bokföringsnämnden. När allmänna råd från bokföringsnämnden 

saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekom-

mendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. 

När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan.

Värderingsprinciper m.m

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där 

inget annat anges.

Fordringar

Fordringar har upptagits till anskaffningsvärden varmed de 

beräknas inflyta.

Periodiseringar

Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god 

redovisningssed.

Not 2012 2011

Verksamhetens intäkter

Anslutningskommunernas avgifter 119 740 000 117 004 000

Övriga rörelseintäkter 23 576 969 20 604 141

Summa verksamhetsintäkter 143 316 969 137 608 141

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader 10 -71 173 556 -66 227 003

Personalkostnader 1 -29 474 116 -31 371 598

Avskrivningar 2 -25 820 083 -25 743 070

Summa verksamhetens kostnader -126 467 755 -123 341 671

Rörelseresultat 16 849 214 14 266 470

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 72 169 15 412

Räntekostnader och liknande resultatposter -12 055 180 -13 225 160

Övriga finansiella kostnader -805 250 -879 923

Resultat efter finansiella poster 4 060 953 176 799

Bokslutsdispositioner 3 -4 029 761 -147 407

Skatt på årets resultat -31 192 -29 392

Årets resultat 0 0
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Balansräkning

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Nettoomsättning 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 

samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Resultat efter finansnetto 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före 

extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner 

och skatter.

Kassalikviditet 

Omsättningstillgångar exklusive lager delat med kortfristiga 

skulder.

Upplysningar till enskilda poster

Periodens leasingkostnader har uppgått till 88 877 (92 417) kr.

TILLGÅNGAR Not 2012-12-31 2011-12-31

Anläggningstillgångar 2

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 175 367 877 169 432 842

Maskinell utrustning 139 170 923 125 622 188

Inventarier 8 634 486 6 902 200

Pågående arbeten 31 953 958 39 897 246

Summa materiella anläggningstillgångar 355 127 244 341 854 476

Omsättningstillgångar Not 2012-12-31 2011-12-31

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 41 795 148 41 526 046

Övriga fordringar 5 3 976 691 7 283 431

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 2 477 022 3 067 064

Kassa och bank 14 192 875 354

Summa omsättningstillgångar 48 263 053 52 751 895

Summa tillgångar 403 390 297 394 606 371
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Belopp i tkr

Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2012-12-31 2011-12-31

Eget kapital 11

Bundet eget kapital

Aktiekapital (120 st) 120 000 120 000

Reservfond 20 000 20 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 14 432 14 432

Årets resultat 0 0

Summa Eget kapital 154 432 154 432

Obeskattade reserver 3 13 744 768 9 715 007

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 7 330 000 000 330 000 000

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 7 4 851 626 0

Leverantörsskulder 11 103 252 12 957 012

Övriga skulder 8 6 726 679 6 231 213

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 36 809 540 35 548 707

Summa kortfristiga skulder 59 491 097 54 736 932

Summa eget kapital och skulder 403 390 297 394 606 371

POSTER INOM LINJEN

Ställda panter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

2012 2011

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 16 849 14 266

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 25 820 25 743

Vinst (-) / förlust (+) vid avyttring av inventarier -103 -356

42 566 39 653

Erhållen ränta 72 15

Erlagd ränta -13 277 -14 105

Betald inkomstskatt -29 -29

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 29 332 25 534

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar 3 628 426

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder 317 5 553

Kassaflöde från den löpande verksamheten 33 277 31 513

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -41 950 -44 619

Försäljning av inventarier 2 960 932

Kassaflöde från investeringsverksamhet -38 990 -43 687

Finansieringsverksamhet

Upptagna lån 4 852 5 500

Amortering av skuld 0 -2 000

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 4 852 3 500

Ökning (+) / minskning (-) av likvida medel -861 -8 674

Likvida medel vid årets början 875 9 549

Likvida medel vid årets slut 14 875
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Noter
Not 1 PERSONAL 2012 2011

Medeltal heltidsanställda 42 43

Varav kvinnor 12 12

Personalkostnader

Löner och andra ersättningar 2012 2011

VD och styrelse 1 204 677 1 188 326

Övriga anställda 18 152 778 17 594 879

Summa 19 357 455 18 783 205

Pensionskostnader

VD och styrelse 303 593 337 022

Övriga anställda 2 834 127 4 397 562

Summa 3 137 720 4 734 584

Sociala kostnader

VD och styrelse 382 612 380 818

Övriga anställda 5 576 210 6 351 341

Övriga personalkostnader, utbildning mm 1 020 119 1 121 650

Summa 6 978 941 7 853 809

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 29 474 116 31 371 598

2012 2012 2011 2011

Fördelning kvinnor/män i ledande befattning Män Kvinna Män Kvinna

Styrelse 6 2 7 1

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 2 Anläggningstillgångar och avskrivningar

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

 beräknade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider har tillämpats:

Reningsverk 2012 2011

Ingående anskaffningsvärden 317 453 225 316 090 292

Överfört från pågående arbeten 6 745 179 721 133

Inköp 0 641 800

Ingående statsbidrag -19 000 000 -19 000 000

Klimatbidrag -3 900 000 -3 900 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 301 298 404 294 553 225

Ingående ack. avskrivningar -168 369 172 -163 287 869

Årets avskrivningar -5 164 816 -5 081 303

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

Utgående planenligt restvärde 127 764 416 126 184 053

Tunnlar

Ingående anskaffningsvärde 98 085 587 98 085 587

Överfört från pågående arbeten 0 0

Ingående statsbidrag -12 000 000 -12 000 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 86 085 587 86 085 587

Ingående avskrivningar -70 820 151 -70 604 363

Årets avskrivningar -215 788 -215 788

Utgående ack. avskrivningar -71 035 939 -70 820 151

Utgående planenligt restvärde 15 049 648 15 265 436

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

Ingående anskaffningsvärde 44 754 047 44 754 047

Överfört från pågående arbeten 163 680 0

Inköp 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 44 917 727 44 754 047

Ingående avskrivningar -28 722 595 -27 584 327

Årets avskrivningar -1 101 408 -1 138 268

Utgående ack. avskrivningar -29 824 003 -28 722 595

Utgående planenligt restvärde 15 093 724 16 031 452

Byggnader/Bostäder

Ingående anskaffningsvärde 2 678 983 2 678 983

Inköp 5 847 080 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 8 526 063 2 678 983

Ingående avskrivningar -702 686 -649 104

Årets avskrivningar -60 660 -53 582

Utgående ack. avskrivningar -763 346 -702 686

Utgående planenligt restvärde 7 762 717 1 976 297

Växthus

Ingående anskaffningsvärde 3 974 719 3 974 719

Inköp 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 3 974 719 3 974 719

Ingående avskrivningar -2 910 574 -2 632 342

Årets avskrivningar -278 232 -278 232

Utgående ack. avskrivningar -3 188 806 -2 910 574

Utgående planenligt restvärde 785 913 1 064 145

Mark

Ingående anskaffningsvärden 8 911 459 8 911 459

Inköp 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 8 911 459 8 911 459

Summa Byggnader och Mark 175 367 877 169 432 842
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Maskinell utrustning 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 278 133 332 259 902 377

Överfört från pågående arbeten 25 396 324 13 212 589

Inköp 8 101 626 12 949 107

Ingående klimpbidrag 0 -3 900 000

Försäljning 0 -750 000

Utrangerat -2 800 000 -3 280 741

Utgående ack. anskaffningsvärden 308 831 282 278 133 332

Ingående avskrivningar -152 511 144 -139 295 102

Försäljningar 0 283 038

Årets avskrivningar -17 229 215 -16 779 821

Utrangerat 80 000 3 280 741

Utgående ack. avskrivningar -169 660 359 -152 511 144

Summa maskinell utrustning 139 170 923 125 622 188

Ackumulerade överavskrivningar -13 744 768 -9 715 007

Bokfört värde 125 426 155 115 907 181

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 40 262 619 39 458 268

Överfört från pågående arbeten 2 945 363 0

Inköp 693 688 1 610 461

Försäljningar -342 000 -806 110

Utgående ack. anskaffningsvärden 43 559 670 40 262 619

Ingående avskrivningar -33 360 419 -31 861 103

Försäljningar 205 200 696 760

Årets avskrivningar -1 769 965 -2 196 076

Utgående ack. avskrivningar -34 925 184 -33 360 419

Summa inventarier 8 634 486 6 902 200

Pågående arbete

Ingående värde 39 897 246 24 412 508

Inköp 39 582 946 29 418 460

Avslutade arbeten -47 526 234 -13 933 722

Utgående värde 31 953 958 39 897 246

Noter
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Taxeringsvärden: Byggnad:

Hörningsholm 2:250 830 000 kr 186 000 kr

Hörningsholm 2:214 1 333 000 kr 481 000 kr

Hörningsholm 2:42 0 kr

Hörningsholm 2:45 0 kr

Hörningsholm 2:48 16 222 000 kr

Not 3 Avser avskrivningar utöver plan

Not 4 Kundfordringar 2012 2011

Anslutningskommunerna 38 126 587 37 418 751

Övriga kunder 3 668 561 4 107 295

Summa 41 795 148 41 526 046

Not 5 Övriga fordringar 2012 2011

Skattefordringar 1 360 645 1 360 645

Skattekonto 2 195 043 1 775 261

Klimpbidrag 0 3 900 000

Övriga 421 003 247 525

Summa 3 976 691 7 283 431

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2012 2011

Pensioner 239 350 676 166

Recipientkontroll 145 000 145 000

El 955 242 1 093 103

Fakturor för vidarefakturering 97 791 220 501

Övriga interimsfordringar 1 039 640 932 294

Summa 2 477 023 3 067 064

Not 7 Återstående skuld på upptagna lån 2012 2011

Nordea, långfristigt 330 000 000 330 000 000

Summa 330 000 000 330 000 000

Bolaget har en beviljad kredit på 50 mkr per 2012-12-31. Krediten är utnyttjad med 4 851 626 kr per den 2012-12-31.

Not 8 Övriga skulder 2012 2011

Momsskuld 5 751 222 5 703 394

Källskatt 466 625 498 427

Aktuell skatteskuld 31 194 29 392

Sociala kostnader 477 638 0

Summa 6 726 679 6 231 213

Noter
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Noter
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012 2011

El 1 111 427 797 041

Semester och löneskuld 1 208 265 936 837

Löneskatt 820 250 1 130 143

Sociala kostnader 0 490 126

Slamtransporter 737 322 610 838

Räntekostnader 1 255 760 839 165

Anslutningsavgifter 30 500 000 29 935 250

Övriga interimsskulder 535 266 809 307

Förutbetalda intäkter 641 250 0

Summa 36 809 540 35 548 707

Not 10 Övriga externa kostnader

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

kontors material, telefon mm. Även främmande tjänster såsom konsult, arvoden och revision ingår i denna post. En detaljerad 

 redovisning ges i bilaga 1.

Revisionsuppdrag: Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 

föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Mazars SET Revisionbyrå AB 2012 2011

Revisionsuppdrag 0 120 000

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 42 186

Övriga tjänster 0 15 000

Summa 0 177 186

Revisionsbyrån Fyrtornet AB 2012 2011

Revisionsuppdrag 97 000 0

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 32 000 0

Övriga tjänster 16 000 0

Summa 145 000 0

Not 11 Eget kapital

Antal A-aktier: 120 st med ett kvotvärde på 1 000 kr

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat

Ingående balans 120 000 20 000 14 432 0

Disposition enligt beslut av årets årsstämma 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 0

120 000 20 000 14 432 0
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Revisionsberättelse
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Granskningsrapport
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Bilagor

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012

Brukningsavgift, tkr 84 000 88 000 89 000 93 500 105 500 103 300 106 500 110 000 117 004 119 740

Avl.mängd Mm3 36,810 35,566 35,432 36,500 34,191 39,653 37,516 41,522 40,343 42,141

Öre/m3 avlopp 228 247 251 256 309 261 284 265 290 284

INTÄKTER 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Budget 2012

Brukningsavgift 105 500 103 300 106 500 110 000 117 004 119 740 119 741

Övriga intäkter 3 584 3 926 7 356 10 594 20 619 23 649 19 619

Varav rörelse 3 431 3 612 7 355 10 593 20 604 23 577 19 619

Varav räntor 153 314 1 1 15 72

Summa intäkter 109 084 107 226 113 856 120 594 137 623 143 389 139 360

KOSTNADER

Driftkostnader -82 569 -80 668 -81 563 -86 178 -97 599 -100 648 -95 925

Varav försäkringar -494 -421 -402 -492 -493 -538 -505

Varav recipient -2 666 -3 494 -505 -3 314 -5 234 -2 521 -2 300

Varav elström -22 585 -19 632 -22 191 -23 354 -22 139 -20 423 -22 600

Varav kemikalier -4 194 -3 894 -7 435 -8 462 -9 877 -11 893 -10 090

Varav slamtransporter -6 213 -7 801 -6 498 -6 014 -6 238 -8 810 -8 500

Varav lönekostnader -20 594 -24 801 -23 874 -24 485 -24 561 -25 097 -25 170 

Varav pensionskostnader -5 104 -5 335 -5 338 -4 202 -4 733 -3 138 -3 000 

Varav arvoden -187 -185 -192 -222 -215 -219 -330

Varav revision -96 -153 -147 -175 -120 -145 -150

Varav övrigt -20 436 -14 952 -14 981 -15 458 -23 989 -27 864 -23 280 

Kapitalkostnader -26 508 -26 524 -32 289 -34 391 -39 995 -42 710 -43 405 

Varav räntor -7 610 -10 232 -9 658 -10 818 -13 225 -12 055 -16 825

Borgensavgift -987 -689 -883 -889 -880 -805 -1 000

Avskrivningar -16 162 -16 281 -21 142 -22 385 -25 743 -25 820 -25 580 

Avskrivningar utöver plan -1 749 678 -606 -299 -147 -4 030 0 

Skatt -7 -34 -4 -25 -29 -31 -30

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 

Bilaga 1 – Ekonomi för åren 2007–2012 (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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