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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolaget har enligt bolagsordningen till uppgift att:
"äga och driva ett för aktieägarna gemensamt reningsverk för avloppsvatten vid 
Himmerfjärden nedströms Skanssundet med anslutning av lokala avloppsnät inom Botkyrka,  
Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje."

Bolaget är ett regionalt aktiebolag som ägs av de anslutna kommunerna  Botkyrka, Nykvarn, 
Salem och Stockholm Vatten AB samt Telge Nät AB.

Allmänt om verksamheten
Verksamheten under 2006 har bedrivits enligt plan men med en hög grad av förändringsarbete 
både gällande personal, ledning, inventarier, byggnader och maskinell utrustning.
Investeringar följer den av styreslen beslutade 5-årsplanen, vilket innebär en ökad 
investeringstakt jämfört med förgående år.  Verksamheten i bolaget och driften av 
Himmerfjärdsverket och pumpstationerna har skett utan betydande störningar

Under VD finns tre huvudavdelningar: Process, Drift och Administration. Huvuduppgifterna 
för Process är att bedöma hur det inkommande vattnet skall behandlas så att reningsmålen nås 
och kommunicerar detta till driftavdelningen. Driftavdelningen ser till att verket drivs på 
avsett sätt samt att det underhålls så att standarden på anläggningen bibehålls och förbättras, 
avdelningen består av operativ, el och underhåll. Administration, tidigare benämnt 
stödavdelningen, innehåller ekonomi, personal, IT,  projekt och kvalitet. Under året har 
labbfunktion övergått till processavdelningen.

I medeltal har antalet heltidstjänster varit 43 st varav 20 % är kvinnor. Under året har beslut 
tagits gällande förtida pensioneringar och aktiva åtgärder för att möta de stora 
pensionsavgångarna. De närmaste 5 åren kommer 25% av nuvarande personalstyrka  gå i 
ordinarie pension och redan nu krävs åtgärder för ett funktionellt generationsbyte.

Under året har projektet ’växtkraft’ genomförts, ett projekt delfinansierat av ESF, med syfte 
att kompetenshöja personalen. 

Sjukfrånvaron ligger kvar på en låg nivå, 2.46 % (2.2%). En friskvårdspolicy är framtagen och 
en friskvårdsplan tas fram varje år för att kunna bibehålla låga sjuktal och bidra till ökad 
trivsel och en frisk personal.

Styrelsen, liksom arbetsutskottet bestående av ordförande, vice ordförande och VD, har 
sammanträtt fyra gånger under året.

Antalet studiebesök har minskat under året främst beroende på ombyggnation som ej gjort det 
lämpligt med besök under den mest aktiva perioden. Totalt har dock runt 200 personer besökt 
verket vid 10 olika tillfällen.   
 

Miljöinformation

Detaljerad redovisning av företagets process, inkommande avloppsvatten och renat avloppsvatten 
återfinns i miljörapporten för 2006. Denna finns tillgänglig på SYVABs hemsida , www.syvab.se, 
från och med april 2007. Recipientundersökningarna redovisas i rapportserien från 
systemekologiska institutionen, Stockholms universitet.

Företaget bedriver en enligt miljöbalken tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd till verksamheten 
lämnades av Koncessionsnämnden den 19 april 1996. Tillståndet är förenat med provisoriska villkor 
och innebär att Himmerfjärdsverket får släppa ut renat avloppsvatten från anslutna
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kommuner. Tillståndet gäller för en inkommande vattenmängd av 130.000 m3 per dygn som 
årsmedeltal. 
De  tillfälliga villkoren, se nedan, förlängdes av Stockholms tingsrätt den 21 april 2004.  

Förorening som sker genom bräddning vid reningsverket skall inrymmas i nedan givna värden. 
Företaget skall inkomma med förslag till slutliga villkor före 15 juni 2007. I augusti 2006 lämnade 
SYVAB in ett yrkande till Miljödomstolen om att få uppskov med avgörandet om slutliga villkor 
för verksamheten till den 15 juni 2011. Orsaken är bl.a. att få fortsätta försöken med olika 
kväveutsläpp i recipienten för att slutligen fastlägga  nyttan av kväverening.

Årsmedelvärden gällande tillstånd    resultat 2006

Inkommande flöde,  m3/d      130.000                        100.000

BOD till recipient, mg/l 15 5,6
P-tot till recipient, mg/l   0.5 0,49
N-tot till recipient, mg/l 10 9,0
COD  till recipient, mg/l 70            37

Under året har cirka 5.500 ton torrsubstans slam producerats. 1.700 ton har torkats till 94% torrhalt 
och har använts främst till skogsgödsling i Norrbotten. En del av det avvattnade slammet har 
använts till täckning av Tvetatippen enligt avtal med RagnSells Återvinning AB. Resten av slammet 
har gått till markbyggnad.  

Väsentliga händelser och viktiga förhållanden

Eolshälls pumpstation har renoverats avseende pumpar, ventiler, el, styr och regler. På SYVABs 
bekostnad lades 3,5 km fiberkabel fram till befintlig fiberkabel i tunnlarna för övervakning av 
Eolshäll.

Extremt intensiva regn har lett till en bräddning till Mälaren från Eolshäll. Samtal har först med 
Stockholm Vatten om denna situation. 

Ett underhållsystem håller på att arbetas in i arbetsrutinerna.

Ombyggnaden av administrationsbyggnaden inklusive nytt ventilation- och kylsystem, nytt 
kontrollrum och laboratorium slutfördes under året.

Arbetssättet förändras allt mer i avsedd riktning. Detta innebär att den enskilda medarbetaren får 
större frihet, ansvar och möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det leder till en flexiblare och 
effektivare organisation. Genom att utnyttja vår matrisorganisation sätts arbetsgrupper samman 
efter arbetsuppgiftens krav på kompetens och funktion. Det mesta arbetet bedrivs idag i 
projektform, allt från små underhållsarbeten till omfattande svårare entreprenader. 

Den dagliga driften leds av driftingenjören med 6 driftoperatörer som styr och övervakar 
anläggningarna. Genom att arbetsuppgifterna växlar enligt fastställt schema får personalen en bred 
kunskap om hur anläggningarna skall drivas för  bästa funktion. På driftavdelningen arbetar flertalet 
av medarbetarna med både drift och underhåll. El-underhåll och ansvaret för automatik ligger hos 
el-gruppen inom driftavdelningen, arbetet leds av elingenjören. Övrigt underhåll  leds av 
underhållsingenjören. En grupp av driftpersonalen utför varannan vecka standardanalysarbete på 
vårt laboratorium.  Totalt har driftavdelningen 29 medarbetare. 

Detta år har mycket av arbetet varit fokuserade på att vid årsskiftet övergå från dygnetrunt 
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bemanning till dagtid. Det har inneburit mycket ny automatik och nya rutiner. En grupp bestående 
av driftledning och medarbetare har tillsammans tagit fram nya arbetsscheman och rutiner som 
uppfyller kraven i den nya arbetstidslagen. I korthet innebär det att personal har beredskap i hemmet 
och kan styra och övervaka anläggningen från en bärbar dator. 
Samtidigt pågår arbeten enligt av styrelsen fastställd investeringsplan. Bland annat har reparation av 
betongskador och utbyte av ledningar genomförts.

Det förebyggande förbättringsunderhåll är kostnadseffektivt. Inte bara funktion återställs utan även 
förbättras utrustningens  effektivitet vilket innebär besparingar i den dagliga driften. 

Under året har större delen av tunnelsystemet kontrollerats. Det finns skador framförallt i 
anslutningstunnlar och i tunneln i Huddinge. När kontrollen genomförts utarbetas en handlingsplan 
för åtgärdsarbetet. Reparationer planeras genomföras under 2007.

Skogsgödsling med torkat slam har genomförts i samarbete med SLU, SSAB, LKAB, Sveaskog och 
Norrbottens landsting. Vi har levererat 1500 ton torkat slam från Himmerfjärdsverket. Försöket 
pågår fram till 2008 Därefter är vår förhoppning att skogsgödsling skall vara en långsiktig kund för 
vårt torkade slam.

Skivdiskfiltret klarar ej uppställda avskiljningskrav enligt garantier. Tillgängligheten på 
utrustningen har varit för låg för att ett övertagande skulle kunnat ske under året. 

Under slutet av januari slogs denitrifikationen i fluidbädden ut utan att orsaken med säkerhet kunnat 
fastställas. I maj fungerade denitrifikationen tillfredsställande igen, med höga kvävehalter ut som 
följd under början av året, årsmedelvärdet på 10 mg/l kunde innehållas.

Snabb snösmältning i slutet av mars, med höga flöden och kallt vatten som följd, gjorde att vi under 
tre veckors tid ledde mekaniskt/kemiskt renat vatten förbi biosteget vid flödestoppar. Därigenom 
lyckades vi hålla kvar funktionen i bioreningen under perioden.

Under året tillskrev företaget Miljödomstolen med en begäran om fortsatta tillfälliga villkor. Beslut 
förväntas i mars 2007. Motiv till begäran var den osäkerhet som råder angående effekterna av 
kväverening och hur recipientanpassade reningskrav skall formuleras. I detta sammanhang begärde 
företaget hos SNV om tillstånd att under två år upphöra med kväverening för att studera effekten på 
recipienten. SNV samtyckte och under 2007 och 2008 kommer den fluidiserande bädden för 
kväverening att vara avstängd.

Efter mångårigt försök med deammonifikation av rejketvatten, ny typ av kväverening till låga 
kostnader, i samarbete med KTH och Purac AB beslöt företaget under 2006 att införa processen i 
fullskala.

Under året har samtliga lån omförhandlats och bättre villkor har erhållits. Kreditgränsen har höjts 
till 30 mkr och en större upplåning om 65 mkr har genomförts för att finansiera gjorda investeringar 
och lösa ett gammalt lån. 

Det nya ekonomisystemet är nu i full drift och har kompletterats med elektronisk fakturahantering. 
De nya systemen innebär bättre verktyg för ekonomistyrningen och uppföljningar. 

Under 2006 har speciella ägarmöten hållits där bland annat beräkningsmetoden för ägarnas avgifter 
till företaget och utveckling av VA i södra Stockholm diskuterats. 
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Ekonomisk information

Ägarnas avgifter till företaget var 93,5 (89) miljoner. Övriga intäkter 3,2 (1.2) miljoner.
De slutliga anslutningsavgiften fördelas enligt nedan:

     2006          2005
Botkyrka kommun 23.001.000 ( 24,6 %) 22.161.000 ( 24,9 %)
Nykvarns kommun 1.589.500 (   1,7 %) 1.513.000 (   1,7 %)
Salems kommun 3.085.500 (   3,3 %) 3.204.000  (  3,6 %)
Stockholm Vatten 36.278.000 ( 38,8 %) 34.799.000    ( 39,1%)
Södertälje kommun 29.546.000 ( 31,6 %) 27.323.000  ( 30,7%)
            93.500.000 89.000.000

Skillnaden mellan preliminär och slutlig anslutningsavgift regleras avtalsenligt efter 1 juli 
2007.

För bolagets anläggningar, inventarier och fordon vid Himmerfjärdsverket, 
Järnaanläggningen, Eolshäll samt alla anläggningar utefter tunnelsystemet har erforderliga 
försäkringar tecknats.
Fastigheterna Hörningsholm 2:42 och 2:45 behandlas i skattehänseende som skattefri renings-
anläggning.

Driftkostnaderna var 71,5 (61.5) miljoner. 

Avskrivningar och finansiella kostnader var 25.3 (24.3) miljoner.

Investeringarna belöpte sig till 42,8 (23.8) miljoner.

Skulder till bank 180,1 (156.8) miljoner. Genomsnittsränta på skuld 4,0 (4,6) %.

Resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
boksluts-kommentarer.

Framtida utveckling

Den kontinuerliga verksamheten med att effektivisera driften av företaget och att minska risker 
fortsätter. 

Den viktigaste resursen för att driva en effektiv verksamhet är personalen. Fortsatt satsning på 
kompetens, friskvård, kommunikation inom organisationen och arbetssätt fortsätter.

Företagets uppgift är att se till att det förorenade vattnet renas till fastställda krav och det med 
mycket stor säkerhet. Finns det delar av det system som utgör vår verksamhet vilka bättre och 
effektivare utförs av andra aktörer skall så ske. Samtal kommer att inledas med möjliga 
samarbetspartners för att närmare studera detta.

Energieffektivitet prioriteras framgent. 

Optimering biogasproduktionen fortsätter. Under 2007 planeras för att överskottet av biogas skall 
tas tillvara som fordonsbränsle. 

Framtida belastning och utnyttjande av Himmerfjärdsverket har aktualiserats genom att Ekerö 
kommun ställt en fråga om möjligheten för en framtida anslutning. Undersökningar om detta har 
pågått en tid och planeras komma till ett beslut under 2007.
Under de senaste åren har ett flertal projekt påbörjats inom SYVAB vilka alla utvecklas väl. Fokus 
ligger nu på att avsluta och optimera reslutatet av på började projekt.
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Den biologiska processen i reningsverket kommer att få mer fokus för att nå ökad stabilitet och 
säkerhet i reningsprocessen. Ett led i detta är i drifttagandet av deammonifikationsanläggningen och 
minskad intern recirkulation i reningsverket.

Recipientuppföljning i samband med kväveförsöket kommer att dra resurser under perioden 2007 – 
2008 och sannolikt till och med 2011.

Forskning och utveckling 

Att ständigt undersöka, testa och utveckla reningsprocessen är av största vikt för att nå en 
kostnadseffektivare och säkrare verksamhet. Samverkan med andra reningsverk finns och planeras 
utökas.

Under året har interna resurser satsats på projekt inom kväve, rötning, biogasproduktion och 
slamegenskaper i biosteget. 

Några nya större FoU projekt är inte planerade.

Förslag till disposition av vinst

Företaget redovisar ingen vinst för 2006. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till 
bolagsstämman förfogande fritt eget kapital om 14.432 kronor balanseras i ny räkning.

6(20)



RESULTATRÄKNING

2006 2005
Rörelsens intäkter
Anslutningskommunernas avgifter 93.500.000 89.000.000
Övriga rörelseintäkter 3.183.862 1.248.358

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader (Not 10) -40.759.452 -34.484.591
Personalkostnader (Not 1) -30.616.365 -26.899.969
Avskrivningar (Not 2) -18.226.522 -17.570.579
Övriga rörelsekostnader -87.058 -87.089

Rörelseresultat 6.994.465 11.206.130

Ränteintäkter 84.757 6.625
Räntekostnader -6.046.506 -6.648.940
Övriga finansiella kostnader -1.005.647 -38.094

Resultat efter finansiella poster 27.069 4.525.721

Bokslutsdispositioner (Not 3) -16.147 -4.507.116

Skatt på årets resultat -10.922 -18.605

Årets resultat 0 0
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 061231 051231

Anläggningstillgångar (Not 2)

Byggnader och mark 98.895.416 91.191.307

Maskinell utrustning 58.113.723 52.606.750

Inventarier 4.521.945 3.705.419

Pågående arbeten 36.541.482 25.989.553

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar (Not 4) 34.038.907 223.842

Övriga fordringar (Not 5) 4.154.261 5.506.393

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter (Not 6) 1.867.425 888.020

Kassa och bank 2.556.699 203

240.689.858 180.111.487
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 061231 051231
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (120 st á 1000 kr) 120.000 120.000
Reservfond 20.000 20.000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 14.432 14.432
Årets resultat 0 0

Obeskattade reserver (Not 3) 7.397.807 7.381.660

Avsättningar
Avsättningar för pensioner (Not 1) 32.450 2.100.000

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut (Not 7) 176.720.000 133.260.000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut (Not 7) 4.040.000 23.588.010
Leverantörsskulder 12.072.991 5.052.106
Övriga skulder (Not 8) 8.297.458 3.971.979
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter (Not 9) 31.974.720 4.603.300

240.689.858 180.111.487

POSTER INOM LINJEN

Ställda panter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS, kkr 2006 2005

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 6.994 11.206
Justeringar för poster som
inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 18.226 17.570
Vinst (-) /förlust (+) vid
avyttring av inventarier     -168      0

25.052 28.776

Erhållen ränta 85 7
Erlagd ränta -7.052 -6.687
Betald inkomstskatt      -11      -19

18.074 22.077
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) /minskning (+) av fordringar -33.442 865
Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder 38.718   -979

Kassaflöde från den löpande verksamheten                23.350                  21.963  

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -42.806 -23.776
Försäljning av inventarier           168       0
Kassaflöde från investeringsverksamheten                -42.638                 -23.776  

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 41.392 6.690
Amortering av skuld -19.548 -4.885
Kassaflöde från finansieringsverksamheten               21.844                    1.805  

Ökning (+) /minskning (-) av likvida medel 2.556 -8
Likvida medel vid årets början 1 9
Likvida medel vid årets slut                                              2.557                           1  
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VÄRDERINGSPRINCIPER

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt 
rekommendationer och uttalanden från bokföringsnämnden.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Personal

Medelantalet anställda inklusive projektanställda under året var 43,0 st (43,5 st), 
varav kvinnor 9 st (8,5 st).

Personalkostnader Styrelse och VD Övriga anställda
2006 2005 2006 2005

Löner och andra ersättningar 1.087.822 1.127.740 16.160.161 14.936.148
Pensionskostnader 412.121 582.745 3.126.859 2.969.863
Övriga sociala kostnader 485.278 535.293 6.424.217 5.993.513

Avsättningar för pensioner avseende tidigare anställda har minskats enligt 
styrelsebeslut,  tryggande av pensionsåtaganden har nu gjorts genom inlösen till 
KPA med engångspremier om 2.252.585 kr. Återstår nu endast 32.450 kr i 
avsättning för vilken borgen har lämnats av ägarkommunerna. 

Styrelsen består av 8 personer varav 1 kvinna, övrig företagsledning består av 3 
personer varav 1 kvinna.

Sjukfrånvaron under året var 2,46%. Ingen sjukfrånvaro längre än 60 dagar har 
varit under året. Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år var 2,68 % och för 
åldersgruppen 50-65 år och äldre 1,31 %.

Not 2 Anläggningstillgångar och avskrivningar

Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas anskaffningsvärde minskat 
med statsbidrag och fördelas över den beräknade ekonomiska livslängden. 

Följande avskrivningstider har tillämpats:
Byggnader och mark

Reningsverk 33 år
Tunnlar 100 år
Ledningar 33 år
Bostäder 50 år
Växthus 15 år

Maskinell utrustning 15 år
Inventarier

Datautrustning och fordon 5 år
Växthus 5 år
Övriga inventarier 10 år
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2006 2005
Reningsverk
Ingående anskaffningsvärden 216.809.858 216.616.559
Överfört från pågående arbeten 14.023.054 138.122
Inköp 127.365 55.177
Ingående statsbidrag                                -19.000.000                 -19.000.000  
Utgående ack. Ansk.värden 211.960.277 197.809.858

Ingående avskrivningar -141.248.337 -135.337.350
Årets avskrivningar                                -5.913.058                     -5.910.987   
Utgående ack avskrivningar              -147.161.395               -141.248.337  
Utgående planenligt restvärde 64.798.882 56.561.521

Tunnlar
Ingående anskaffningsvärde 96.134.938 96.134.938
Ingående statsbidrag                                -12.000.000                 -12.000.000  
Utgående ack. Anskaffningsvärden 84.134.938 84.134.938
Ingående avskrivningar -69.535.473 -69.320.775
Årets avskrivningar                                      -214.698                      -214.698  
Utgående ack. Avskrivningar              -69.750.171                 -69.535.473  
Utgående planenligt restvärde 14.384.767 14.599.465

Ledningar
Ingående anskaffningsvärde 35.707.845 35.274.261
Överfört från pågående arbeten 857.805 0     
Inköp                                                                                                 433.584  
Utgående ack. Anskaffningsvärden 36.565.650 35.707.845

Ingående avskrivningar -22.784.919 -21.918.036
Årets avskrivningar                                      -879.750                      -866.883  
Utgående ack. Avskrivningar              -23.664.669                 -22.784.919  
Utgående planenligt restvärde 12.900.981 12.922.926

Bostäder
Ingående anskaffningsvärde                          981.815                        981.815  
Utgående ack. anskaffningsvärden 981.815 981.815
Ingående avskrivningar 457.369 -437.733
Årets avskrivningar                                        -19.636                        -19.636  
Utgående ack. Avskrivningar                   -477.005                      -457.369  
Utgående planenligt restvärde 504.810 524.446

Växthus
Ingående anskaffningsvärde                       3.956.756                     3.956.756  
Utgående ack. Anskaffningsvärde 3.956.756 3.956.756
Ingående avskrivningar 1.246.219 -969.246
Årets avskrivningar                                      -276.973                      -276.973  
Utgående ack. Avskrivningar                -1.523.192                   -1.246.219  
Utgående planenligt restvärde 2.433.564 2.710.537

Mark 3.872.412 3.872.412

Summa Byggnader och Mark                    98.895.416                   91.191.307  
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2006 2005

Maskinell utrustning
Ingående anskaffningsvärde 139.055.650 134.898.478
Överfört från pågående arbeten 10.099.250 2.659.416
Inköp                                                        5.026.272                        1.497.756  
Utgående ack. Ansk.värden 154.181.172 139.055.650
Ingående avskrivningar -86.448.900 -77.466.311
Årets avskrivningar                                   -9.618.549                   -8.982.589  
Utgående ack. Avskrivningar -96.067.449 -86.448.900

Summa maskinell utrustning                     58.113.723                   52.606.750  
Ackumulerade överavskrivningar             -7.397.807                   -7.381.660  
Bokfört värde 50.715.916 45.225.090

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 31.360.423 30.695.907
Överfört från pågående arbeten 90.798 126.468
Inköp 2.029.586 538.048
Försäljningar                                            -717.020                                       0  
Utgående ack. Ansk.värden 32.763.787 31.360.423
Ingående avskrivningar -27.655.004 -26.356.191
Försäljningar 717.020 0
Årets avskrivningar                                   -1.303.858                   -1.298.813  
Utgående ack. Avskrivningar -28.241.842 -27.655.004

Summa inventarier 4.521.945 3.705.419

Pågående arbete
Ingående värde 25.989.553 7.661.785
Inköp 35.622.836 21.251.774
Avslutade arbeten -25.070.907 -2.924.006

Utgående värde 36.541.482 25.989.553

Taxeringsvärden:   Hörningsholm 2:48    10.480.000 kr

Not 3 Avser avskrivningar utöver plan

Not 4 Kundfordringar
2006 2005

Anslutningskommunerna 33.212.256 0
Övriga kunder                                                    826.651                        223.842  
Summa 34.038.907 223.842

Not 5 Övriga fordringar
2006 2005

Anslutningskommuner 3.273.500 3.470.000
Momsfordran 0 1.193.118
Skattefordringar 791.946 784.263
Skattekonto 32.216 1.140
Övriga                                                                  56.599                57.872  

4.154.261 5.506.393
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Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2006 2005

SPP 701.757 186.633
Försäkringar 44.497 129.825
Recipientkontroll 125.000 118.750
Slamtransporter 111.825
Kemikalier 457.499 98.584
Övriga interimsfordringar                                  538.672              242.403  

1.867.425 888.020

Not 7 Återstående skuld på upptagna lån:
2006 2005

Nordea, långfristigt 176.720.000 133.260.000
Nordea Kortfristigt 4.040.000 14.665.000

Bolaget har en beviljad kredit på 30.000.000 kr, varav inget  är utnyttjat per 
061231.

Not 8 Övriga skulder
2006 2005

Momsskuld 4.403.510
Anslutningskommuner 3.273.500 3.470.000
Källskatt 520.327 501.713
Fora 18.442
Skuld trädgården 80.988
Övriga 691            266

8.297.458 3.971.979

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2006 2005

El 171.095 1.351.736
Semester och löneskuld 934.088 924.896
Pensionsskatter 1.139.221 854.054
Sociala kostnader 451.787 437.951
Slamtransporter 446.371 436.865
Räntekostnader 663.016 262.772
Hyror 15.600  116.175
Borgensavgifter 987.500 0
Anslutningsavgifter 2007 26.375.000 0
Avtalspension 710.839 0
Övriga interimsskulder               80.203    218.851

31.974.720 4.603.300

Not 10 Revisionsarvode
2006 2005

Revisionsuppdrag 97.000 113.000
Andra uppdrag 15.000 10.000
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Grödinge den 16  mars 2007

Anders Lago Rebwar Hassan Ann-Charlotte Arnesson
Ordförande

Dan Fagerlund Göran Henriksson Åke Naumann

Svante Scherp Raimo Kujala
Facklig representant Facklig representant

Lars Gunnarsson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse  har avgivits den     mars 2007.

Patrik Zettergren
Auktoriserad revisor

15(20)



16(20)



17(20)



Bilaga 1
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Ekonomi för åren 2002 - 2007 (tkr)

2002 2003 2004 2005 2006 Budget Budget
2006 2007

INTÄKTER

Brukningsavgift 78000 84000 88000 89000 93500 93500 105500

Övriga intäkter 985 1358 1345 1255 3269 1200 1550

Varav rörelse 803 1294 1310 1248 3184 1150 1500

Varav räntor 182 64 35 7 85 50 50

Summa intäkter 78985 85358 89345 90255 96769 94700 107050

KOSTNADER

Driftkostnader -58212 -64342 -61935 -61471 -71463 -69585 -80350

Varav försäkringar -372 -431 -489 -498 -447 -500 -550

Varav recepient -1330 -1375 -1463 -1524 -1595 -1570 -1610

Varav Elström -10819 -17375 -15099 -14683 -14624 -15000 -21735

Varav kemilkalier -6185 -8717 -8917 -6501 -8958 -9115 -8465

Varav slamtransporter -4329 -3480 -3546 -2728 -6652 -5000 -5000

Varav lönekostnader -18577 -19981 -20690 -21369 -23030 -22000 -21070

Varav pensionkostnader -7415 -4043 -2672 -4406 -4760 -3580 -7870

Varav arvoden -159 -162 -179 -182 -187 -190 -190

varav revision -97 -113 -136 -142 -170 -180 -135

Varav övrigt -8929 -8665 -8744 -9438 -11040 -12450 -13725

Kapitalkostnader -20750 -20798 -27110 -28765 -25295 -25100 -26680

Varav räntor -8790 -7850 -7882 -6687 -6065 -6600 -8260

Borgensavgift 0 0 0 0 -987 0 0

avskrivningar -19109 -17075 -17038 -17571 -18227 -18500 -18420

avskrivningar utöver plan 7149 4127 -2190 -4507 -16 0 0

Skatt -23 -15 -26 -19 -11 -15 -20

Utrangeringar -203 -274

Resultat 0 0 0 0 0 0 0



Bilaga 2

Behandlingskostnader

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Brukningsavgift 71.600 71.600 71.600 77.000 76.000 78.000 84,000 88,000 89,000 93,500 

Renvförbr. Mm3 22,013 22,472 22,535 23,738 23,819 23,995 23,511 23,699 24,718 22,656

Avl.mängd Mm3 34,579 34,663 38,269 40,440 39,488 39,301 36,81 35,566 35,432 36,500

Öre/m3 renvatten 325 319 318 324 319 325 357 371 360 413

Öre/m3 avlopp 207 207 187 190 193 198 228 247 251 256
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