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VD har ordet
”2009 – ett år med nya utmaningar, succéer,  

besvikelser och framtida möjligheter”

ÅR 2008 AVSLuTADES mED ATT på nyårsafton avsluta avtalet och avsik-
ten att samarbeta med Scandinavian Biogas Fuels AB. Därmed kunde 
år 2009 startas med att sätta fokus på att fullfölja styrelsens beslut och 
sätta högsta prioritet på att teckna avtal direkt med utrustningsleve-
rantörer och snarast färdigställa uppgrade-
ringsanläggningen för fordonsgas. 

Det blev avsparken för ett intensivt ar-
bete som utvecklar Syvab att vara ett effek-
tivt företag där den affärsmässiga samhälls-
nyttan är ledstjärna. Hela organisationen 
tog sig an uppgiften med stor målmedve-
tenhet och entusiasm. 

I mARS bESLuTADE STYRELSEN att Syvab 
skulle sälja uppgraderad fordonsgas till 
något företag som i sin tur skulle sälja ga-
sen vidare till slutkund i regionen. Efter 
förhandlingar med flera tänkbara kunder 
kunde avtal tecknas med E.ON innan det 
att anläggningen stod klar. Sedan startade 
provdrift och de första leveranserna av for-
donsgas genomfördes den 25 maj 2009.

Det tecknade avtalet med en stor seriös 
energiaktör innebär en ökad konkurrens i 
regionen, det är bra för miljön och bra för 
gasbilskunderna eftersom fler tankställen 
kommer att etableras. 

Den nya anläggningsdelen med tillhö-
rande mottagningsstation för organiskt material invigdes av Anders 
Lago i samband med Syvabs bolagsstämma den 12 juni. Planen var att 
leverera 400.000 Nm3 fordonsgas till årsskiftet. Planen överträffades 
och produktionen blev istället 643.000 Nm3. 

SYVAb hAR VARIT DET NATuRLIGA VALET för Ekerö för att långsiktigt lösa 
avloppsfrågan och därmed avlasta östra Mälaren, regionens viktigaste 
vattentäkt, som mottagare för avloppsvatten. Ett avtal har slutits med 
Ekerö och ny bolagsordning och tillägg till aktieägaravtalet togs fram 
för behandling vid ordinarie bolagsstämma i juni. Ägarrepresentan-
terna förklarade sig positiva till att Ekerö ansluts till Himmerfjärdsver-
ket. Avsikten var att efter Stockholm Vatten ABs önskan skyndsamt ta 
fram ett nytt aktieägaravtal. Målsättningen var att detta skulle kunna 
slutföras under hösten och behandlas vid en extra bolagsstämma. I 
skrivande stund är inte detta klart och arbetet med tillstånd och pro-
jektering har därför inte kunnat genomföras som planerat. 

SYVAb hAR bEDömTS uppfYLLA KRAVEN för certifiering enligt Svenskt 
Vattens system ReVAQ. Certifikat kommer att utfärdas under våren 
2010. Detta är ett mycket omfattande och ett strategiskt viktigt steg 
för att säkerställa avsättningen för våra slamprodukter. I samarbete 
med kunder/ägare har vi tagit fram en ny modell för avgiftsberäkning. 
Detta ger bättre planeringsgrad eftersom preliminär debitering inte 
längre är nödvändig.

INNEböRDEN AV bALTIc SEA AcTION pLAN (BSAP) börjar få genomslag 
i planeringen för den framtida utvecklingen inom vattenindustrin 
och den framtida utvecklingen i Sverige. Vattendirektivet har under 
året remissbehandlats. Syvab har givetvis deltagit i detta arbete efter-

som de skärpta utsläppskraven starkt kan 
komma att påverka bolagets kostnader 
utan att måluppfyllelsen om god status i 
recipienten kan uppnås. Enligt de prelimi-
nära beräkningar som gjorts innebär detta 
ökade investeringar om ca 500 miljoner 
kronor för åtgärder som endast marginellt 
kommer att kunna påverka östersjöns vat-
tenmiljö.

SOm fRAmGÅR AV DENNA ÅRSREDOVISNING 
kan Syvab glädjas åt ett mycket bra eko-
nomiskt utfall och goda reningsresultat för 
2009. Detta sporrar inför nya utmaningar 
och det innebär att Syvab kan möta fram-
tiden med tillförsikt. Syvab står starkt och 
har mycket goda förutsättningar att fort-
sätta traditionen att inte bara följa utveck-
lingen utan att faktiskt vara med och leda 
den. 

DE fRÄmSTA uTmANINGARNA är att förbe-
reda verksamheten inför nya utsläppskrav. 
Syvab skall också öka de externa intäk-

terna, framförallt genom effektiv biogasproduktion och utnyttjande 
av bolagets unika kunskapsresurser. En energineutral anläggning är 
ett långsiktigt mål för bolagets energieffektivisering. Långsiktigt skall 
slamprodukt inte vara kostnadsdrivande utan generera intäkter till bo-
laget. Information, utbildning och forskning är framgångsfaktorer för 
att bolaget långsiktigt skall fortsätta att vara framgångsrikt.

Målen är: 
Hög säkerhet för medarbetare och reningsresultat.•	
Låg och förutsägbar behandlingskostnad för bolagets ägare och •	
kunder.
God beredskap för framtida krav och utmaningar.•	

Vi Värnar Vårt Vatten

Grödinge mars 2010

           
 Carl-Olof Zetterman, VD
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föR ATT DRIVA VERKET har följande organisation valts:

VD
carl-Olof Zetterman

Administration
Lars-Göran Zetterman

Drift
carl-Olof Zetterman

Process
Alexander Keucken

Ägarna ger via styrelsen direktiv för verksamheten. VD ansvarar för att 
dessa verkställs och rapporterar tillbaks till styrelsen. 

Ekonomi består av ekonomi, administration, personal, kvalité och ser-
vice. Ekonomifunktionens uppgift är att se till att finanser och eko-
nomi fungerar väl, utveckling av personella resurser samt system för 
information, uppföljning och analyser. Service ansvarar för mathåll-
ning, städ och är en viktig funktion för personalens trivsel.

Driftavdelningen driver, bevarar, utvecklar och underhåller Himmer-
fjärdsverket och övriga anläggningar. Den ser till att processen kan 
drivas och att anläggningarna underhålls för daglig drift och att an-
läggningen är i gott skick för framtiden. Avdelningen sköter inves-
teringar, upphandlingar och projektledning. I avdelningen ingår IT, 
underhåll, operativdrift, driftutveckling och elfunktion. Under året 
har en ny funktion tillkommit benämnt utveckling, som har till upp-
gift att utveckla och problemlösa.  

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. 

Allmänt om verksamheten
Verksamheten har bedrivits enligt plan under året. Samtliga utsläpps-
värden har understigit angivna gränser. Gasanläggningen färdigställ-
des enligt plan och inom angiven budgetram. Den 12 juni invigdes 
anläggningen av Syvabs ordförande Anders Lago med ca 200 besökare 

närvarande. Anläggningen var beräknad att producera 400.000 Nm3 
det första året medan utfallet blev 640.000 Nm3. 

Diskussionerna om anslutning av Ekerö har fortsatt under året. 
Avsikten var att nyemission skulle vara klart vid bolagsstämman i juni 
men då aktieägarna ej har hunnit behandla frågan i respektive kom-
mun har beslut ej skett än. Samtlig aktieägare är dock positiva till att 
Ekerö skall bli ny aktieägare i Syvab. 

En förfrågan ställdes från Trosa om Syvab skulle vara intresserade 
att ansluta Trosas avlopp och att Trosa eventuellt skulle kunna bli ak-
tieägare. Styrelsen har behandlat frågan och är positiva till förfrågan. 
Utredningar och kostnadsberäkningar har genomförts, men inga defi-
nitiva beslut har tagits än. 

Certifiering av slam enligt Svenskt Vatten ABs system ReVAQ har 
genomförts och etapp 1 var klar den 18 oktober.

Syvab har fått ny profil med logotyp som kunde visas upp vid invig-
ningen av gasuppgraderings-anläggningen den 12 juni. Där premiär-
visades också informationsfilmen om Himmerfjärdsanläggningen. På 
VA-mässan i september släpptes boken Och vid Himmerfjärden ligger 
Syvab. Boken bygger på omfattande historiskt material och intervjuer 
av nuvarande och tidigare medarbetare, chefer och beslutsfattare.

Vi haft 67 grupper med studiebesök bestående av totalt 1 108 (1 025) 
personer varav 711 skolbarn. Utöver detta har vi haft besök av kom-
munpolitiker, samarbetspartners och kollegor från andra verk. En ut-
veckling av besöksverksamheten är på gång med ökat fokus på skole-
lever. Då vår avsikt är att ta emot fler grupper av barn och ungdomar 

Förvaltningsberättelse
Syvab driver Himmerfjärdsverket sedan den 16 januari 1974. I ansvarsområdet ingår också drift av pumpstationer 
och ledningar som leder avloppsvatten till verket. Bolaget är ett aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, 
Nykvarn, Salem och Stockholm Vatten AB samt Telge i Södertälje AB.

Syvab skall rena avloppsvatten från anslutningskommunerna på ett effektivt och miljömässigt riktigt sätt, enligt 
de villkor som regleras i miljödomstolen. I uppdraget ingår att bevara och vårda anläggningarna för framtiden.  
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än tidigare, deltidsanställdes en informatör. Målsättning är att nå 
samtliga grundskoleelever i ägarkommunerna, öka miljömedvetandet 
och intressera ungdomar för ett framtida yrkesval inom VA-branschen 
samt att stärka varumärket Syvab.

I medeltal har antalet heltidstjänster varit 36,58 (39,75) varav 27,3% 
(27,7%) är kvinnor, andelen kvinnor har därmed minskat med 0,4% 
jämfört med 2008. Även under detta år har programmet med förtida 
pensioneringar fortsatt och 1 medarbetare har gått i avtalspension. 
Programmet syftar till en mjuk övergång i det generationsskifte som 
föreligger samt att minska personalstyrkan. Sjukfrånvaron har mins-
kat något och ligger på 3,3% (3,36%). Den låga sjukfrånvaron påverkas 
av det långsiktiga friskvårdsarbetet som pågår vid Syvab. Under året 
har tre planeringsdagar genomförts med information, utbildning och 
friskvård. Information sker från respektive avdelning där medarbe-
tarna själva är föredragshållare, ett uppskattat upplägg som engagerar 
och ökar den interna kunskapen mycket. 

Drift
Syvab genomförde färdigställandet av fordonsgasanläggningen i egen 
regi, och detta har medfört en ökad belastning på organisationen. 
Samarbetet med leverantörer och entreprenörer har fungerat utmärkt 
efter övertagandet av projektet. Uppstarten har fungerat över förvän-
tan, men övertidsuttaget för driftpersonalen har tillföljd av projektet 
ökat under andra halvåret.  

Samtidigt som fordonsgasanläggningen startats har mottagnings-
stationen för organiskt avfall tagits i drift. Syvab kan nu med gällande 
tillstånd och utrustning ta emot 50.000 ton organiskt material vilket 
ger en ökad gasproduktion.

En följd av de tillkommande lagringsmängderna gas är att anlägg-
ningen nu har genomgått en omfattande säkerhetsanalys och åtgär-
dats för att uppfylla lagen om förebyggande av stor kemikalieolycka 
(Seveso2) och kraven om brandfarlig vara.

Syvab deltar i styrelsen för Biogas Öst vilken har till uppgift att 
utveckla fordonsgasmarknaden i vår region. Samarbetet med E.On, 
som innebär att all gas försäljes som inte krävs för eget behov, ger sta-
bilitet åt Syvabs fordonsgasförsäljning och ökar konkurrensen inom 
fordonsgasmarknaden. Stävan är nu att så snabbt som möjligt öka 
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gasproduktionen maximalt så att tillgången på miljövänligt fordons-
bränsle kan tillgodoses.

I december 2008 drabbades Syvab av en brand i torkanläggningen, 
skadorna var omfattande vilket medförde att produktionen inte var 
normal förrän i november 2009. Det innebar givetvis också direkta 
ökade kostnader som inte täcktes av försäkringar och följdkostnader 
orsakade av produktionsbortfall. Torkat slam från Syvab ingår i för-
sök i Norrbotten, Gästrikland och Västernorrland. Skogliga försök är 
långsiktiga och produktionsbortfallet medför förseningar i målsätt-
ningningen att få acceptans för slamprodukt i skoglig miljö.   

Den utökade reinvesteringsplanen har nu pågått under fyra år och 
har även detta år genomförts som planerat. Av de projekt som har 
mycket stor inverkan på det dagliga arbetet nämns här några, även om 
övriga naturligtvis har mycket stor betydelse för anläggningens dagliga 
verksamhet, säkerhet och utveckling. 

Det nya Scadasystemet var klar att ta i drift vid årsskiftet 2009-
2010. Därmed lämnas successivt det gamla egenutvecklade NXW-sys-
temet som varit i drift sedan sent sjuttiotal och helt nya möjligheter 
för anläggningens drift och övervakning finns nu tillgängligt.

I Eolshälls pumpstation pågår uppgradering av anläggning och ar-
betsmiljön. Nya räcken runt utjämningsbassängerna och ny flödesmä-
tare monteras. Elutrustning som kablar, belysning och transformator 
byts ut. Ventilationen ersätts för att möta nya krav på tillförlitlighet 
och funktion.

Syvabs kemlager för järnsulfat har varit i drift sedan 1980. Bassäng-
erna i den anläggningsdelen har sandblästrats och därefter komposit-
belagts för att klara den tuffa miljön. Spolutrustning och rörsystem 
för dosering har samtidigt bytts ut.

Miljön i tunnlarna som leder avloppsvattnet till Himmerfjärdsverket 
är aggressiv och det sliter på vår utrustning. I Gärtuna och Hågelby 
har man byggt in fläkt- och elutrustning till ventilationen och på det 
viset kan man köra fläkten efter behov och spar då en hel del energi. 
Elmotorn är bytt till mindre storlek som är anpassad för frekvensom-
riktardrift. Undertycket i tunneln skall styras av en differenstryckgivare 
och kommunikation skall upprättas så att det går att ändra börvärdet 
för undertryck samt övervaka fläktdriften. Projektet finansieras delvis av 
energieffektiviseringsprojektet genom Svenskt Vatten AB. 

Ytterligare två av drift- och underhållsteknikerna är nu klara med 
utbildningen i avloppsteknik och har diplomerats. 

En av drift- och underhållsteknikerna har varit i Tyskland i två 
veckor och startat upp en gasuppgraderingsanläggning som är 4 gånger 
större än Syvabs. 

Ett nytt labdatasystem, Wilab, installerades och grundläggande an-
vändarutbildning har genomförts. Under slutet av 2009 inmatades 
labdata parallellt i Wilab och det befintliga labdatasystemet. Första 
kvartalet 2010 förväntas rapportfunktioner vara färdiga för Wilab, var-
efter det gamla systemet kan fasas ut.

Det nya processdatauppföljningsverktyget eWaste testades i ett an-
tal utvecklingsfaser. Slutleveransen, vilken inkluderar källkod, fördröj-
des dock två månader in på 2010. Syvab ingår här i en beställargrupp 
bestående av Sveriges fem största reningsverk.

Ett större projekt för driftdokumentation startade upp under hös-
ten, med ett tiotal omfattande driftinstruktioner för nyare anlägg-
ningsdelar i basen. Alla dokument gjordes sökbara via intranätet. 
Motsvarande funktion för labdokument och förtecknade kemikalier 
färdigställdes också.

 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
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Utgående
37,5 miljoner m3

194 ton BOD7
9,82 ton fosfor
333 ton kväve

Material- och Energifl öde 2009

Himmerfjärden

Gasanvändning
Totalproduktion 5,25 miljoner Nm3

   (32 300 MWh)
Till panna 1,03 miljoner Nm3

Till slamtork 0,45 miljoner Nm3

Til gasmotor 1,49 miljoner Nm3

Till uppgraderings-
anläggning (UGA) 0,13 miljoner Nm3

Till fackla 0,67 miljoner Nm3

Slam
Avvattnat slam   4 718 ton TS
Torkat slam   443 ton TS
Jordbruk  2 061 ton TS avvattnat slam
Jordbruk  258 tom TS slam
Skogsbruk   185 ton TS torkat slam
Jordtillverkning  807 ton TS avvattnat slam
Deponiåterställnng 1 725 ton TS avvattnat slam
Försöksverksamhet 10 ton TS avvattnat slam
Lager  115 ton TS avvattnat slam

Anslutna kommunerAnslutna kommuner
278 000 personer och 50 000 personekvivalenter från industri.278 000 personer och 50 000 personekvivalenter från industri.

HimmerfjärdsverketHimmerfjärdsverket

EnergianvändningEnergianvändning
 El 22 800 MWh El 22 800 MWh
 Oljeförbrukning 0 MWh
 Rötgasförbrukning 19 300 MWh 
 Totalt 42 100 MWh

Kemikalieanvändning
 Järnsulfat 1 970 ton
 Polyaluminiumklorid 314 ton
 Polymer 48 ton
 Metanol 1 660 ton

Inkommande
37,5 miljoner m3

6 780 ton BOD7
196 ton fosfor
1 340 ton kväve
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Miljöinformation 2009
Företaget bedriver en tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd till verk-
samheten lämnades av Koncessionsnämnden den 19 april 1996. Till-
ståndet gäller för behandling av en inkommande avloppsvattenmängd 
av 130.000 m3 per dygn som årsmedelvärde, och är förenat med sär-
skilda villkor för resthalter av organiskt material, fosfor och kväve i det 
behandlade vattnet. Beslut meddelat av Länsstyrelsen 2008 medger 
också genom en ändring av gällande tillstånd möjlighet att motta och 
röta maximalt 50.000 ton externt organiskt material.

Den 16 mars 2009 meddelar Botkyrka kommun tillstånd för han-
tering av brandfarlig vara enligt lagen om brandfarliga och explosiva 
varor med anledning av att bolaget 2009 tog över som verksamhets-
utövare av gasuppgraderingsanläggningen vid Himmerfjärdsverket.

Under året har bolaget behandlat 37,5 (39,7) miljoner m3 avlopps-
vatten med reduktionsgrad på 97% för organiskt material, och 95% 
respektive 76% för fosfor och kväve. Produktion av slam uppgick un-
der året till 4.700 (3.650) ton TS avvattnat slam och 440 (1.780) ton 
TS torkat slam. Mängden producerat fordonsgas uppgick till drygt 
600.000 Nm3.

Under år 2009 har man drivit Himmerfjärdsverket med maximal 
kväverening som ett led av det pågående storskaliga experimentet i 
recipienten med syftet att studera miljönytta av långtgående närsalt-
reduktion. Under första halvåret begränsades dock kvävereduktionen 
p.g.a. akuta underhållsåtgärder i efterdenitrifikationssteget. Renove-
ring av inloppspumpar och problem med igensättningar i inloppsrö-
ren har inneburit en reducerad anläggningstillgänglighet av fluidbäd-
den. Till följd av begränsad hydraulisk kapacitet har stora mängder av 
kväverikt vatten bräddats förbi fluidbädden vilket resulterade i höga 
kvävehalter i utgående vatten. Efter rekonditionering av fluidbäddar-
na uppnåddes en förbättrad denitrifikationsgrad under andra halvåret 
som återspeglades i lägre totalkvävehalter i utgående vatten på mindre 
än 10 mg/l. Efter att fluidbädden har varit i full drift minskades även 
belastningen på efterföljande skivdisk- och sandfiltret som resulterade 
i låga halter av suspenderande ämnen och fosfor i utgående vatten och 
därmed minskat kemikaliebehov för efterpolering. Se tabellen nedan.

Slamegenskaperna i biosteget har återigen igen varit säsongsberoende 
dvs. förekomst av skumbildande filament ökade under våren och hös-
ten i samband med höga flöden och låga vattentemperaturer. Genom 
behovsstyrd ozonbehandling av bioslammet som effektiv bekämp-
ningsmetod av trådbildande mikroorganismer, kontrollerades sedi-
menteringsegenskaperna och bildandet av flytslam och slamflyktssi-

tuationer från mellan- och eftersedimentering kunde undvikas i större 
omfattning.

Dessutom genomfördes under året en kostnadsoptimering av ozon-
anläggningen baserad på olika fullskaleförsök. Ozondosen bestäms 
numera utifrån syrgas- och kvävgasflödet samt effekten på generatorn 
dvs. situationsanpassade inställningar kan ge samma ozondos fast till 
olika kostnader. Försöket genererade en kostnadstabell som används 
av driftpersonalen för att bestämma vilka flöden och effekt som ger 
lägst kostnad vid en önskad ozondos. 

En framtida ReVAQ-certifiering för kvalitetssäkrad återföring av växt-
näring via slam, erfordrar handlingsplaner för minskning av priori-
terade metaller och riskminimering för organiska PRIO-ämnen från 
anslutna industrier. Som ett led i den pågående slamcertifieringspro-
cessen genomfördes under året ett mindre provtagningsprogram i 
tunnelsystemet för kartläggning av föroreningsmängder från de olika 
avrinningsområdena. Under en två veckors period utfördes en flö-
desproportionell provtagning vid fyra mätstationerna i tunnelsyste-
met. Provvattnet analyserades med avseende på fosforföreningar och 
tungmetaller. På basis av analysresultat och registrerade vattenflöden 
beräknades massflöden som återspeglar föroreningssituationen från 
respektive upptagningsområde. Sifferunderlaget utgör ett värdefullt 
underlag för ett aktiv uppströmsarbete och industrikontroll i anslut-
ningskommunerna med syftet att på längre sikt kunna uppnå klosett-
vattenkvalité i inkommande vatten till Himmerfjärdsverket. Ett av de 
effektivaste sätten att öka möjligheterna för återföring av växtnäring 
ur avlopp, är att närma sig en giftfri miljö. När mängden av farliga 
ämnen som tillförs och sprids i samhället minskar, så avtar samtidigt 
halterna av farliga ämnen i restprodukterna från avloppsvattenrening-
en och i det renade vattnet till vattendragen. Således kommer en fort-
löpande förbättring av kvaliteten på det inkommande avloppsvattnet 
att höja kvalitén på värdefull växtnäring från avloppsfraktioner.

Ett mer omfattande provtagningsprogram planeras i början av år 
2010 som skall täcka samtliga anslutningskommuner samt Himmer-
fjärdsverket.

Under våren startades kontinuerlig inpumpning av externt organiskt 
material till rötkammarna för att öka gasproduktionen. Vald pro-
cesstrategi för kontrollerad samrötning innebar en successiv belast-
ningsökning av rötkammarna för att vänja de känsliga metanbildande 
mikroorganismerna till de nya substraten. Tillförsel av externt orga-

parameter Kvartal 1 Kvartal 2  Kvartal 3  Kvartal 4 Årsmedel Villkorshalt Typ av villkor
Tot-N 11 8,7 6,0 9,4 8,7 10 Riktvärde som årsmedel
Tot-P 0,23 0,24 0,30 0,29 0,27 0,5 Provisoriskt riktvärde som årsmedel
BOD 4,6 5,5 4,4 7,2 8 Riktvärde som kvartalsmedel
BOD 5,5 8 Gränsvärde som årsmedel
COD 40 40 38 39 39 70 Riktvärde som årsmedel

Reningsresultat i mg/l

4
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niskt material har resulterat i avsevärd ökad produktion av rågas, utan 
nämnvärda processtörningar. Däremot har återkommande driftstopp 
på gasuppgraderingsanläggning och periodvis brist på flytande sub-
strat, inneburit dels en varierande beskickning av rötkammarna och 
dels en förbränning via gasfacklan.

Biogasproduktionen har under de senaste åren ökat, från 4,1 mil-
joner Nm3 2008 till 5,2 miljoner Nm3 2009, en ökning med 27%. 
2009 användes ca 3,6 miljoner Nm3 av biogasen internt (pannor ca 1,0 
miljoner Nm3, tork ca 0,4 miljoner Nm3 och gasmotor ca 1,5 miljoner 
Nm3, resten facklades). 

För att säkerställa ett effektivt reaktorutnyttjande, utfördes ett spår-
ämnesförsök i en av verkets rötkammare. Resultatet var mycket po-
sitivt och visade att kortslutningsströmmar som identifierades 2008 
har upphört, vilket medförde en bättre inblandning av substratet i 
rötkammaren. Resultatet visade även att hela 97% av rötkammarvo-
lymen är utnyttjad. Levererat substrat under året bestod i huvudsak 
av tensider, sojaolja och externt slam. Även mindre mängder av ägg- 
och fettprodukter har samrötats. Totalt har 3 312 ton externt organiskt 
material tagits emot för samrötning. I takt med utökad gasproduktion 
genom samrötning av externt organiskt material, har analysverksam-
heten kring substratbedömning/-karakterisering fått en central roll för 
kvalitetskontroll (pågående ReVAQ-certifiering), processoptimering 
(rötkammardrift) samt avtalsförhandlingar (kostnadsbedömning) 
vid substrattillförsel. För att kunna effektivisera substratanalyser för 
kontrollerad samrötning kompletterades labbverksamheten med en 
automatisk testanläggning för bestämning av biogaspotential och 
nedbrytningsförlopp av olika organiska material. För att säkerställa 

substrattillförseln i ett långtidsperspektiv har det pågått intensiva son-
deringar kring restprodukter från livsmedelsindustrin, jordbruket och 
massa- och pappersindustrin.

Den andra delen av det storskaliga experimentet med olika nivåer 
på kväveutsläppen i Himmerfjärden, HNS-projektet, började 2009. 
Två frågor skulle besvaras, dels om det gick att motverka kvävefix-
erande Cyanobakterier vid samtidig hög kväverening och genom att 
släppa det renade avloppet i ytskiktet på recipienten, och dels om en 
ändrad (högre) utsläppspunkt kunde ge bättre vattenkvalitet i reci-
pienten som helhet.

Under slutet av 2008 byggdes de 20 utloppsdysorna på utloppstuberna 
om så att de nådde 10 m djup i stället för 25 m djup. Man monterade 
15 m långa 400 mm pe-rör stående på utloppsdysorna. I december 
2008 startade man den höggradiga kvävereningen men tyvärr uppstod 
driftproblem i början av 2009 så att reningskapaciteten försämrades. 
Först under sommaren nåddes full kapacitet men tyvärr skedde av 
olika anledningar åter en försämring under hösten. Reningskravet på 
10 mg/l totalkväve kunde dock innehållas.

Resultaten under försöksåren 2007 och 2008 med höga utsläpp 
av kväve gav entydiga resultat. De kvävefixerande Cyanobakterierna 
minskade påtagligt i Himmerfjärdens inre del samtidigt som den to-
tala biomassan av alger ökade. Kvävefixerarna kan dock inte upphäva 
effekten av långtgående kväverening och det visar att den av en del 
forskare ifrågasatta kvävereningen är meningsfull även i kustområden 
med förekomst av kvävefixerare.

Forskningsprojektet fortsätter under 2010 med minskade kväve-
utsläpp och utsläpp ovanför temperatursprångskiktet (på drygt 10 m  
djup). Den utökade recipientundersökningen fortgår tillsammans 
med granskning av satellitbilder, undersökning av bottenfauna samt 
modellering av vattenföring och transporter av näringsämnen.

framtida utveckling (processteknik)
Under året har Himmerfjärdsverket granskas utifrån en s.k. SWOT-
analys med syftet att identifiera processtekniska begränsningar inför 
framtida skärpta utsläppskrav. Dessutom utfördes en översiktlig ka-
pacitetsanalys för att redovisa hydrauliska flaskhalsar inom vatten-
reningen. Inkommande flöden och belastningar för tidsperioden år 
2004–2008 samt förväntade mängder tillskottsvatten från Ekerö och 
Trosa kommun har legat till grund för beräkningar av ett framtida 
dimensionerande flöde genom anläggningen. I kapacitetsanalysen har 
varje enskilt processteg för vattenrening analyserats med avseende på 
den förväntade framtida belastningen. Analysen visar kapacitetsbe-
gränsningar för biologisk rening (aktivslambassänger och fluidbäd-
dar) samt poleringssteget (skivdisk- och sandfilter). Samtidigt påpekas 
i utredningen att befintlig anläggning har goda utvecklingsmöjlighe-
ter för belastningsökningar genom effektivt utnyttjande av befintliga 
och avställda bassängvolymer. Mot denna bakgrund kommer den 
framtida processutformningen inriktas på kompakta, innovativa och 
resurseffektiva reningsmetoder för att höja utnyttjandegraden av be-
fintlig infrastruktur.

I hNS-projektet (himmerfjärden Nitrogen Study) mäter man kväve- och 
cyano bakteriehalten på olika platser i himmerfjärden.

4
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Förutom skärpta utsläppskrav på närsalter (fosfor och kväve) för-
väntas s.k. tilläggskrav på reduktion av aktiva substanser (läkemedels-
rester) och multiresistenta bakterier inom en tioårsperiod. Mot denna 
bakgrund pågår utredningar om framtida behandlingssteg för att upp-
nå en högre barriärverkan genom komplettering av befintliga behand-
lingsmetoder med antingen separation (membranteknik), adsorption 
(aktivkol) eller oxidation (ozonering). 

De närmaste åren kommer kraven på de större reningsverken inom 
Norra Östersjöns tillrinningsområde att ökas. Kraven kommer dels 
från EUs Avloppsvattendirektiv och dels från BSAP, Baltic Sea Ac-
tion Plan. Himmerfjärdsverket kommer sannolikt att få ökade krav 
vid prövning för slutliga villkor under år 2011. Därtill kommer en 
eller två nya kommuner att anslutas till verket de närmsta fem åren, 
först Ekerö kommun och sedan eventuellt Trosa kommun samt Telge 
Näts två ”småverk” i Hölö och Mölnbo. I en konsekvensanalys har 
dagens belastningssituation beskrivits samt situationen år 2030 med 
ytterligare ca 100.000 pe-anslutna och BSAPs två kravnivåer för kväve 
och fosfor (8 /0,1 mg/l resp. 5/0,1 mg/l).

De nödvändiga investeringarna och därmed förknippade ekonomis-
ka konsekvenserna visar tydligt att brytpunkten passeras redan vid 
kravnivå 1 (8/0,1), dvs. man kan ej uppfylla utsläppskraven genom 
driftoptimering och spontana investeringar. Grova kostnadsbedöm-
ningar pekar på ett investeringsbehov på nära 500 mkr och ökning 
av driftkostnaderna med ca 100%. Om investeringarna för kravnivå 2  

(5/0,1 mg/l) genomförs ökar belastningen på VA-kollektivet med upp-
skattningsvis 50%.

Tidigare utredningar har visat att man vid maximalt utnyttjande av 
befintliga rötkammare kan uppnå en årlig rågasproduktion motsva-
rande ca 9 miljoner Nm3/år. Med tanke på den växande biogasmark-
naden inom Stockholmregionen som präglas av stor efterfråga, en ex-
panderande infrastruktur och ökat miljömedvetande bland kunderna, 
är Syvabs realistiska målsättning att öka dagens rågasproduktion till 7 
miljoner Nm3/år inom en treårsperiod genom kontrollerad och kvali-
tetssäkrad samrötning av externt organiskt material. Mot denna bak-
grund kommer biogasverksamheten att kompletteras med en mottag-
ningsstation för förpackade livsmedelsreturer och skörderester. Syvabs 
målsättning är att stärka sin position på den regionala konkurrensut-
satta substratmarknaden, genom långsiktiga samarbetsavtal med stra-
tegiska verksamheter som tillhandahåller organiska restproduktioner 
som uppfyller interna kvalitetsmål och gällande ReVAQ-krav samt 
främjar kretsloppsprincipen.

Villkorsparameter: Tillstånd 2009 2008
Inkommande flöde, m3/d 130.000 102.800 108.000
BOD7 till recipient, mg/l 8 5,5 < 3
P-tot till recipient, mg/l 0,5 0,27 0,27
N-tot till recipient, mg/l – 8,7 19
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Ekonomisk information
Ägarnas avgifter till företaget var 106,5 (103,3) mkr. Övriga intäkter 7,4 
(3,4) mkr. De slutliga anslutningsavgifterna fördelas enligt nedan:

2009 2008
Botkyrka kommun 25.773.000 (24,2%) 23.943.999 (23,18%)
Nykvarns kommun 1.810.520 (1,7%) 1.868.266 (1,81%)
Salems kommun 3.621.000 (3,4%) 3.276.911 (3,17%)
Stockholm Vatten 41.428.520 (38,9%) 43.247.287 (41.87%)
Södertälje kommun 33.867.000 (31,8%) 30.963.537 (29,97%)

106.500.040 103.300.000

Anslutningsavgifter 

Genom styrelsebeslut i september har beslut tagits att preliminär av-
gift är slutlig avgift, den preliminära avgiften grundar sig på tre fö-
regående årens verkliga utfall. Förändringen innebär ingen skillnad 
i beräkningsgrund men ger mjukare förändringar över åren och ett 
debiteringssystem som är lättare att förutse för kommunerna. 

För bolagets anläggningar, inventarier och fordon vid Himmer-
fjärdsverket, Eolshäll, Järnaanläggningen samt alla anläggningar utef-
ter tunnelsystemet har erforderliga försäkringar tecknats.

Fastigheterna Hörningsholm 2:42 och 2:45 behandlas i skattehän-
seende som skattefri reningsanläggning. 

Driftkostnaderna var 81,4 (80,7) mkr. Avskrivningar och finansiella 
kostnader var 31,7 (27,2) mkr.

Intäkterna för året överstiger kostnaderna med 750 tkr, mellanskill-
naden överförs till obeskattade reserver i form av att tidigare överav-
skrivning gottskrives. Den totala kostnaden delat med inkommande 
mängd vatten ger en kostnad om 2,84 (2,61) kr/m3. Prognosen för 
kostnaden per m3 är enligt följande diagram:

.
2,0

2,5

3,0

3,5
kr/m3

- 11- 10- 09- 08- 07- 06- 05- 04

Behandlingskostnad 

 

0

30000

60000

90000

120000

150000
Övriga intäkter

Anslutningsavgift

- 12- 11- 10- 09- 08- 07- 06- 05- 04- 03

Intäkter 

Finansmarknaden har under året varit orolig. Syvab har tidigare säkrat 
räntor genom så kallad ränteportfölj enlig fastställd finansieringspo-
licy 2007. Finansieringsläget i ränteportföljen per 091231 var 279 (240) 
mkr upplånat, medelränta 3,81% (3,52%) och 3,9 (2,6) år genomsnitt-
ligt förfallotid. Finansieringspolicyn anger att max 40% av låneförfal-
len får ske inom en 12 månadersperiod, läget 091231 var 14%.
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Likviditet
Under året har nyupplåning skett med kommunalt borgensförfarande 
om 40 mkr. Vidare har 4 gamla lån avslutats och slagits samman till 
2 nya lån för att städa upp gamla borgensteckningar. Likviditeten var 
ansträngd under januari och februari då borgensteckning drog ut på 
tiden. Upplåningen fick tidigareläggas utifrån styrelsebeslutet i de-
cember att bygga biogasanläggningen i egen regi. Under våren har 
kreditnivån höjts till 50 mkr.  
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Elportfölj
Elkostnader är den enskilt största kostnadsposten och motsvarar 19% 
av Syvabs hela budget. Syvab har en elportfölj som har som syfte att 
hålla låga priser och stabilare prisnivåer. Elportfölj innebär att prissäk-
ring görs med olika täckningsgrader enligt en fastställd norm. 
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Investeringar
Investeringar delas upp i tre kategorier:

•	 	Reinvesteringar – en femårig investeringsplan upprättas och 
godkänns av styrelsen.

•	 	Nyinvesteringar – nya krav, ny teknik och investeringar som 
förbättrar arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller eko-
nomi. Föredras och skall beslutas i varje enskilt fall med 
motivation och investeringskalkyler.

•	 	Akuta investeringar – akut åtgärd som rapporteras till sty-
relse i efterhand för beslut om tillägg eller omprioritering i 
befintliga investeringsplaner.

Även under 2009 har reinvesteringsprogrammet fortsatt enligt fastställd 
plan. Avsikten är att när denna slutförts skall reinvesteringstakten mot-
svara avskrivningstakten. Statusen på anläggning har nu höjts betydligt 
och med den positiva följden att underhållskostnaderna sjunker.
Pågående arbeten till ett värde av 2,8 (47,3) mkr har avslutats och 
aktiverats samtidigt som nya pågående arbeten startat till ett värde 
39,4 (45,6) enligt fastställd plan. Detta innebär att kontot pågående 
arbeten ökat från 31,3 mkr till 67,9 mkr. 

Perioden 2006–2010 har en högre reinvesteringstakt som har sin 
grund i att anläggningen nu är över 30 år och behöver en moder-
nisering. Reinvestering följer därmed beslutad plan. Under året har 
styrelsen beslutat utökat nyinvesteringsbudget med 9 mkr, avseende 
två energiprojekt samt investering i materielhanteringsanläggning för 
biogassubstrat. Inga akutinvesteringar har gjorts under året. Investe-
ringarna uppgick totalt till 59 (53,6) mkr. 
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Nyckeltal
Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av nyckeltal. 
Ur tabellen kan utläsas att soliditet och kassalikviditet är mycket låga 
och som skulle vara oroande för ett traditionellt företag. Syvab är ett 
kommunalt bolag och soliditeten är låg då ägarna valt ett lågt eget 
kapital mot att man lämnar borgensteckning för samtliga lån. När 
det gäller kassalikviditeten så betalas anslutningsavgifter 4 ggr per år 
till Syvab och kalenderåret visar en ögonblicksbild som inte är riktigt 
rättvisande för Syvabs genomsnittliga likviditet. Om man tar en upp-
lysning på Syvab kan man utläsa att bolaget har A-raiting och att inga 
betalningsanmärkningar finns.

Nyckeltal (tkr) 2005 2006 2007 2008 2009
Nettoomsättning 90.248 96.683 108.930 106.912 113.855
Resultat ef finansnetto 4.526 27 1.757 -644 762
Balansomslutning 180.111 240.690 280.639 317.667 353.811
Soliditet 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
Kassalikviditet 0,18 0,76 0,52 0,62 0,60

Företaget redovisar ingen vinst för 2009. Styrelsen och verkställande 
direktören föreslår att till bolagsstämman förfogande fritt eget kapital 
om 14.432 kronor balanseras i ny räkning.
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Resultaträkning
Not 2009 2008

Nettoomsättning

Anslutningskommunernas avgifter 106.500.040 103.300.000

Övriga rörelseintäkter 7.354.545 3.612.242

Summa intäkter 113.854.585 106.912.242

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 10 -52.197.355 -50.531.374

Personalkostnader 1 -29.212.720 -30.136.546

Avskrivningar 2 -21.141.991 -16.280.759

Summa rörelsens kostnader -102.552.066 96.948.679

Rörelseresultat 11.302.519 9.963.563

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1.118 314.496

Räntekostnader och liknande resultatposter -9.658.311 -10.232.782

Övriga finansiella kostnader -883.290 -689.500

Resultat efter finansiella poster 762.036 -644.223

Bokslutsdispositioner  3 -750.128 678.129

Skatt på årets resultat -11.908 -33.906

Årets resultat 0 0

ALLmÄNNA uppLYSNINGAR

fordringar

Fordringar har upptagits till anskaffningsvärden varmed de 

beräknas inflyta.

periodiseringar

Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god 

redovisningssed.

upplysningar till enskilda poster

Periodens leasingkostnader har uppgått till 34.348 kr.

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.
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Balansräkning
TILLGÅNGAR Not 091231 081231

Anläggningstillgångar 2

materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 138.975.132 135.754.649

Maskinell utrustning 99.070.977 99.993.916

Inventarier 6.974.632 8.012.385

Pågående arbeten 67.905.456 31.324.732

Summa materiella anläggningstillgångar 312.926.197 275.085.682

Omsättningstillgångar Not 091231 081231

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 35.585.964 33.934.574

Övriga fordringar 5 3.436.451 5.117.832

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 1.851.154 3.518.823

Kassa och bank 11.626 10.341

Summa omsättningstillgångar 40.885.195 42.581.570

353.811.392 317.667.252

DEfINITIONER AV NYcKELTAL

balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Kassalikvidtet 

Omsättningstillgångar exklusive lager delat med kortfristiga 

skulder.

Nettoomsättning 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 

samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansnetto 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före 

extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och 

skatter.
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Balansräkning
EGET KApITAL Och SKuLDER Not 091231 081231

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 9.219.340 8.469.212

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 7 277.000.000 240.000.000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 7 18.337.451 17.286.471

Leverantörsskulder 10.547.565 11.527.282

Övriga skulder 8 5.174.852 7.282.445

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 33.377.752 32.947.410

Summa kortfristiga skulder 67.437.620 69.043.608

353.811.392 317.667.252

pOSTER INOm LINJEN

Ställda panter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys
2009 2008

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 11.303 9.964

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 21.142 16.281

Vinst (-) /förlust (+) vid avyttring av inventarier -295 0

32.150 26.245

Erhållen ränta 1 314

Erlagd ränta -10.604 -10.762

Betald inkomstskatt -255 -322

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 21.292 15.475

förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) /minskning (+) av fordringar 1.891 298

Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder -2.545 115

Kassaflöde från den löpande verksamheten 20.638 15.888

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -59.031 -53.551

Försäljning av inventarier -344 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -58.687 -53.551

finansieringsverksamheten 

Upptagna lån 38.051 50.000

Amortering av skuld 0 -12.351

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 38.051 37.649

ökning (+) /minskning (-) av likvida medel -2 -14

Likvida medel vid årets början 10 24

Likvida medel vid årets slut 12 10

Belopp i tkr
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Noter
Not 1 personal

Medelantalet heltidsanställda inklusive projektanställda har under året varit 36,58 (39,75) varav kvinnor 10 st (11).

personalkostnader Styrelse och VD övriga anställda

2009 2008 2009 2008

Löner och andra ersättningar 1.005.621 1.599.329 15.345.955 15.853.644

Pensionskostnader 212.082 913.522 4.927.782 4.422.303

Övriga sociala kostnader 414.830 653.025 6.169.784 6.472.611

personalkostnader 2009 (summerat)

Löner och andra ersättningar 16.351.576

Pensionspremier   5.139.815

Sociala kostnader   6.584.614

Övrig personalkostnader  1.136.715

Summa personalkostnader 29.212.720

Styrelsen består av 8 personer varav 1 kvinna, företagsledning består av 4 män. Sjukfrånvaron under året var 3,3% (3,36%).  

En person har varit sjuk längre än 60 dagar under året. Sjukfrånvaro för åldersgruppen under 30 år var 3,09 (2,8)%  

från 30–49 år 2,37 (2,38)% och för åldersgruppen över 49 år 4,46 (4,32)%.

VD har vid en uppsägning rätt till max 24 månadslöner, egen uppsägningstid är 6 månader.

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:

byggnader och mark Inventarier

Mark Avskrives ej Växthus 5 år

Konst Avskrives ej Övriga inventarier 10/5 år

Reningsverk 33 år

Tunnlar 100 år maskinell utrustning 15/10/5 år

Ledningar 33 år

Byggnader/Bostäder 50 år

Växthus 15 år
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Noter
Reningsverk 2009  2008

Ingående anskaffningsvärde 269.576.093 261.344.524

Överfört från pågående arbeten 300.000 5.454.557

Inköp 3.734.719 2.777.012

Ingående statsbidrag -19.000.000 -19.000.000

Utgående ack. anskaffningsvärden 254.610.812 250.576.093

Ingående avskrivningar -155.235.934 -151.370.888

Årets avskrivningar -4.123.568   -3.865.046

Utgående ack. avskrivningar -159.359.502 -155.235.934

utgående planenligt restvärde 95.251.310 95.340.159

Tunnlar

Ingående anskaffningsvärde 98.085.587 96.134.938

Överfört från pågående arbeten 0 1.950.649

Ingående statsbidrag -12.000.000 -12.000.000

Utgående ack. anskaffningsvärden 86.085.587 86.085.587

Ingående avskrivningar -70.172.793 -69.961.298

Årets avskrivningar -215.784               -211.495

Utgående ack. avskrivningar -70.388.577 -70.172.793

utgående planenligt restvärde 15.697.010 15.912.794

Ledningar

Ingående anskaffningsvärden 42.276.717 36.565.650

Inköp 108.695 0 

Överfört från pågående arbeten 0 5.711.067

Utgående ack. anskaffningsvärden 42.385.412 42.276.717

Ingående avskrivningar -25.449.903 -24.557.286

Årets avskrivningar -1.067.212      -892.617

Utgående ack. avskrivningar -26.517.115 -25.449.903

utgående planenligt restvärde 15.868.297 16.826.814

byggnader/bostäder

Ingående anskaffningsvärde 2.004.796 1.242.157

Inköp 674.187 762.639

Utgående ack. anskaffningsvärden 2.678.983 2.004.796

Ingående avskrivningar -541.944 -501.848

Årets avskrivningar -53.581 -40.096

Utgående ack. avskrivningar -595.525 -541.944

utgående planenligt restvärde 2.083.458 1.462.852
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Växthus 2009 2008

Ingående anskaffningsvärde 3.956.756 3.956.756

Utgående ack. anskaffningsvärde 3.956.756 3.956.756

Ingående avskrivningar -2.077.138 -1.800.165

Årets avskrivningar -276.973     -276.973

Utgående ack. avskrivningar -2.354.111 2.077.138

utgående planenligt restvärde 1.602.645 1.879.618

mark

Ingående anskaffningsvärden 4.332.412 3.872.412

Inköp 4.140.000 460.000

utgående ack. anskaffningsvärden 8.472.412 4.332.412

Summa byggnader och mark 138.975.132 135.754.649

maskinell utrustning

Ingående anskaffningsvärde 214.512.285 180.367.594

Överfört från pågående arbeten 2.520.550 30.460.738

Inköp 9.751.249 3.683.953

Utgående ack. anskaffningsvärden 226.784.084 214.512.285

Ingående avskrivningar -114.518.369 -105.031.724

Årets avskrivningar -13.194.738 -9.486.645

Utgående ack. avskrivningar -127.713.107 -114.518.369

Summa maskinell utrustning 99.070.977 99.993.916

Ackumulerade överavskrivningar -9.219.340 -8.469.212

Bokfört värde 89.851.637 91.524.704

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 38.211.393 34.229.497

Överfört från pågående arbeten 3.681.547

Inköp 1.215.773 300.349

Försäljningar -496.129  

Utgående ack. anskaffningsvärden 38.931.037 38.211.393

Ingående avskrivningar -30.199.008 -28.691.121

Försäljningar +447.026

Årets avskrivningar -2.204.423 -1.507.887

utgående ack. avskrivningar -31.956.405 -30.199.008

Summa inventarier 6.974.632 8.012.385

Noter
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Noter
pågående arbete 2009 2008

Ingående värde 31.324.732 33.016.370

Inköp 39.401.274 45.566.920

Avslutade arbeten -2.820.550 -47.258.558

utgående värde 67.905.456 31.324.732

Taxeringsvärden: Byggnad:

Hörningsholm 2:48 14.482.000 kr 14.482.000 kr

Hörningsholm 2:45      0 kr

Hörningsholm 2:214 1.240.000 kr 498.000 kr

Hörningsholm 2:42 0 kr

Föreslaget taxvärde Näs 2:1 192.000 kr 192.000 kr

Not 3 Avser avskrivningar utöver plan

Not 4 Kundfordringar 2009 2008

Anslutningskommunerna 34.526.204 33.281.263

Övriga kunder 1.059.760 653.311

Summa 35.585.964 33.934.574

Not 5 övriga fordringar 2009 2008

Anslutningskommuner 0 3.313.553

Skattefordringar 1.342.458 1.148.855

Skattekonto 2.081.792 66.469

Försäkringsersättning 0 495.059

Övriga 12.201     93.896

3.436.451 5.117.832

Not 6 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2009 2008

Pensioner 401.046 1.659.195

Recipientkontroll 0 134.500

El 999.978 935.496

Övriga interimsfordringar 450.130 789.632

1.851.154 3.518.823
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Not 7 Återstående skuld på upptagna lån 2009 2008

Nordea, långfristigt 240.000.000 240.000.000

SEB långfristigt 37.000.000 0

277.000.000 240.000.000

Nordea Kortfristigt 16.337.451 17.286.471

SEB Kortfristigt 2.000.000 0

18.337.451 17.286.471

Bolaget har en beviljad kredit på 50 mkr kr per 091231. Kredit utnyttjas  

med 16.337.451 per 091231. SEB kortfristigt avser amortering 2010.

Not 8 övriga skulder 2009 2008

Momsskuld 4.735.042 3.515.931

Anslutningskommuner 0 3.313.553

Källskatt 423.813 387.251

Aktuell skatteskuld 15.997 65.710

5.174.852 7.282.445

Not 9 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2009 2008

El 996.888 416.088

Semester och löneskuld 1.061.952 2.126.639

Löneskatt 1.246.931 1.278.270

Sociala kostnader 425.505 410.510

Slamtransporter 402.768 495.059

Räntekostnader 1.322.797 1.385.214

Borgensavgifter 9.750 0

Anslutningsavgifter 27.500.000 26.625.000

Övriga interimsskulder               411.161 210.630

33.377.752 32.947.410

Noter
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Noter
Not 10 övriga externa kostnader

Med övriga externa kostnader avses kostnader för drift av anläggningarna. I dessa kostnader ingår, kemika-

lier, el, underhåll, kontorsmaterial, telefon m.m. Även främmande tjänster såsom konsult, arvoden och revi-

sion ingår i denna post. En detaljerad redovisning redovisas i bilaga 1.

Revisionsuppdrag

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkstäl-

lande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra, samt råd-

givning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana 

övriga arbetsuppgifter. Allt annat andra uppdrag. 

Set Revisionbyrå Ab 2009 2008

Revisionsuppdrag 112.500 98.870

Andra uppdrag 156.922 25.000

hummelkläppen i Stockholm Ab

Revisionsuppdrag 0 29.445

Summa 269.422 153.315

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

Årets resultat – – 0 0

120.000 20.000 14.432 0
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Revisionsberättelse
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Granskningsrapport
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Bilagor

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brukningsavgift 77.000 76.000 78.000 8.000 88.000 89.000 93.500 105.500 103.300 106.500

Avl.mängd Mm3 40.440 39.488 39.301 36.81 35.566 35.432 36.500 34.191 39.653 37.516

Öre/m3 avlopp 190 193 198 228 247 251 256 309 261 284

INTÄKTER 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Budget 09 Budget 10

Brukningsavgift 88.000 89.000 93.500 105.500 103.300 106.500 106.500 110.000

Övriga intäkter 1.345 1.255 3.269 3.584 3.926 7.356 5.500 8.000

Varav rörelse 1.310 1.248 3.184 3.431 3.612 7.355 5.500 8.000

Varav räntor 35 7 85 153 314 1   

Summa intäkter 89.345 90.255 96.769 109.084 107.226 113.856 112.000 118.000

KOSTNADER

Driftkostnader -61.935 -61.471 -71.463 -82.569 -80.668 -81.410 -81.835 -83.520 

Varav försäkringar -489 -498 -447 -494 -421 -402 -390 -550

Varav recipient -1.463 -1.524 -1.595 -2.666 -3.494 -505 -2.250 -1.750

Varav elström -15.099 -14.683 -14.624 -22.585 -19.632 -22.315 -19.125 -20.000

Varav kemikalier -8.917 -6.501 -8.958 -4.194 -3.894 -7.435 -9.505 -9.100

Varav slamtransporter -3.546 -2.728 -6.652 -6.213 -7.801 -6.498 -7.000 -7.000

Varav lönekostnader -20.690 -21.369 -19.529 -20.594 -24.801 -23.874 -24.395 -22.435 

Varav pensionskostnader -2.672 -4.406 -4.760 -5.104 -5.335 -5.338 -4.420 -4.260 

Varav arvoden -179 -182 -187 -187 -185 192 -200 -200

Varav revision -136 -142 -170 -96 -153 -167 -120 -150

Varav övrigt -8.744 -9.438 -11.040 -20.436 -14.952 -14.684 -14.430 -18.075 

Kapitalkostnader -27.110 -28.765 -25.295 -26.508 -26.524 -32.442 -30.140 -34.460

Varav räntor -7.882 -6.687 -6.065 -7.610 -10.232 -9.659 -11.060 -12.800

Borgensavgift 0 0 -987 -987 -689 -883 -990 -700

Avskrivningar -17.038 -17.571 -18.227 -16.162 -16.281 -21.142 -19.590 -20.960 

Avskrivningar utöver plan -2.190 -4.507 -16 -1.749 678 -758 1.500 0 

Skatt -26 -19 -11 -7 -34 -4 -25 -20

utrangeringar -274 

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 

bilaga 1 – Ekonomi för åren 2004–2010 (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
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