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VD har ordet
VI VÄRNAR VÅRT VATTEN – Så vill jag som relativt ny vd för Syvab inleda, 
detta min första årsberättelse för verksamheten vid Syvab. Jag fick för-
troendet att ta över uppdraget efter Lars Gunnarsson som avgick till 
egen verksamhet i september 2008. Vi tackar Lars för hans arbete un-
der de fyra år som han var vd och som inneburit många förändringar 
och en fortsatt utveckling av företaget och anläggningen. 

SYVAb Och hImmERfjÄRDSVERKET är avsedd att vara en långsiktig in-
vestering i god miljö för bolagets ägare. Det är ju knappast originellt 
eller uppseendeväckande, men det är det som är det centrala. Vi tar 
alla för givet att vi skall få rent vatten levererat direkt hem och att vi 
skall kunna spola bort avloppet utan att behöva bekymra oss vidare 
om vart det tar vägen. Det betyder att ingen skall behöva tveka om att 
vi här på Syvab gör vårt yttersta för att uppfylla det förtroende som 
ägare och brukare gett oss.

VÅR uppGIfT ÄR ATT uppfylla dagens krav och samtidigt förbereda oss 
för kommande skärpningar. Vi kommer att från 2011 att ha kravet på 
0,3 mg fosfor per liter mot dagens 0,5. 

Det kommer vi att klara med processoptimering, komplettering 
och vidare utveckling i befintlig anläggning.

VI VET ATT VATTENDIREKTIVETS klassning av åtgärder för god status i våra 
vattenmiljöer kommer att kräva betydligt mer långtgående åtgärder 
inom några år. Förslaget är nu ute på remiss och kommer att fastställas 
vid jul 2009. Det förändrar strategin för verksamheten de kommande 
åren. Vi behandlar idag ca 105 000 m3/dygn, det tillståndet som vi har 
begränsar mängden vatten som Himmerfjärdsverket får behandla satt 
till 130 000 m3/dygn. Vi kan alltså inom befintligt tillstånd behandla 
betydligt mer vatten än vad vi gör idag. 

bEhOVET AV YTTERLIGARE investeringar i reningsverket kommer alltså 
inte att vara beroende av kapacitets begränsningar utan drivna av krav 
på ny långtgående avancerad reningsteknik. Därför har vi diskuterat 
med Ekerö kommun och har nu kommit fram till ett avtal som inne-
bär att Ekerö kommun blir ny delägare i Syvab och avloppet som hit-
tills behandlats i Ekebyhovsverket överförs till Himmerfjärdsverket. 
Därmed minskar belastningen på östra Mälaren.

GOD RESuRShuShÅLLNING bYGGER pÅ låg behandlingskostnad och för-
utsägbar kostnadsutveckling. Det kräver effektivisering genom aktiv 
ekonomisk styrning och ständiga förbättringar av metoder och tek-
nik. Processutveckling och god kontroll i eget driftlab och en effektiv 
uppföljning möjliggör att anläggningen drivs med de processer som 
efter anläggningens förutsättningar är effektiva. Energikostnaderna 
ökar ständigt, det innebär att investeringar i ny teknik mycket snabbt 
är lönsamt. Ett exempel är gasmotoranläggningen som tagits i drift 
under året.

Framför oss står nu nya möjligheter till ökade intäkter från  
verksamhet genom försäljning av fordonsgas och utvecklade  
slam  produkter. 

VI SKALL fORTSATT VARA en populär och säker arbetsplats som ger 
medarbetarna möjlighet att utvecklas i sin profession. Vi fortsätter 
att satsa på vidareutbildning av vår personal för att det är lönsamt och 
nödvändigt om vi skall vara effektiva även i morgon. Jämställdhet och 
mångfald är för oss framgångsfaktorer och inte en belastning.

mED DEN INRIKTNINGEN lägger vi grunden för en god säkerhet, hög an-
läggningstillgänglighet och stolthet i det dagliga arbetet.

Vi Värnar Vårt Vatten.

 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
malin Tuvesson

Ägarna ger via styrelsen direktiv för verksamheten. VD ansvarar för att 
dessa verkställs och rapporterar tillbaks till styrelsen. Under året har 
styrelsen sammanträtt fyra gånger. 

Administrationsavdelningen består av ekonomi, personal, kvalité och 
service. Administrations uppgift är att se till att finanser och ekonomi 
fungerar väl, utveckling av personella resurser samt system för infor-
mation, uppföljning och analyser. Service ansvarar för mathållning, 
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.

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.

Allmänt om verksamheten
Verksamheten har i huvudsak bedrivits enligt plan under året. En 
brand i slambyggnaden och vattenskada i en av bostäderna har dock 
inneburit ett visst merarbete. 

Samarbetet med Scandinavian Biogas Fuels AB (SCBF) avlutades 
i december. SCBF har under året haft finansiella problem som varit 
svårlösta och påverkat det gemensamma gasprojektet negativt. I de-
cember beslöt styrelsen att byggnation och finansiering av uppgrade-

ringsanläggningen skall ske i egen regi. Gasanläggningen är nu under 
uppförande och beräknas vara klar v16 2009. Uppförandet av mot-
tagningsstationen för mottagning av organsikt avfall står färdig i mars 
2009. För båda dessa projekt har Syvab beviljats s k KLIMP-bidrag 
om totalt 9,75  mkr.     

I medeltal har antalet heltidstjänster varit 39,75 st varav 27,7% är 
kvinnor, andelen kvinnor har därmed ökat med 3,1% jämfört med 
2007 och ökat med 7,7% mot 2006. Även under detta år har program-
met med förtida pensioneringar fortsatt och 3 st medarbetare har gått 
i avtalspension. Programmet syftar till en mjuk övergång i det genera-
tionsskifte som föreligger samt att minska personalstyrkan. Sjukfrån-
varon har ökat men är fortfarande kvar på en låg nivå 3,36% (1,84%). 
Anledningen till ökningen beror på en långtidssjukskrivning. Arbetet 
med en god hälsa och friskvårdsaktiviteter har fortgått under året.

Under året har vi haft 51 grupper med studiebesök eller 1 025 perso-
ner varav 646 skolbarn. Utöver detta har vi haft besök från kommun-
politiker, samarbetspartners och kollegor från andra verk. 

händelser 2008
Diskussionerna om anslutning av Ekerö kommun återupptogs. Dessa 
har varit återkommande sedan sextiotalet men ser nu ut att kunna slut-
föras. Styrelsen har för avsikt att genomföra en riktad nyemission om 20 
aktier till Ekerö kommun samt förändringar i bolagsordningen.

Nordisk driftmöte genomfördes i september med deltagare från 
Norge, Sverige, Danmark och Finlands största reningsverk.

Svea hovrätt accepterade Syvabs överklagande om nytt gränsvärde för 
fosfor under försöksperioden för Himmerfjärden Nitrogen studie, vil-
ket medför att fr o m 2011 införs 0,3 mg/l P-tot som nytt utsläppskrav. 

Beslut fattades om inköp av mark och fastigheter i anslutning re-
ningsverket för att säkra den fortsatta utvecklingen av anläggningen.

Reinvesteringsprogrammet har fortsatt enligt fastställd plan, av-
sikten är att när denna slutförts skall reinvesteringstakten motsvara 
avskrivningstakten.  

Under våren startades vår gasmotoranläggning som producerar luft 
för den biologiska reningen. Invigning av anläggningen gjordes i sam-
band med bolagsstämman med ett stort antal inbjudna gäster som 
även bjöds på en lunchbuffé och rundvandring på anläggningen.

Slambehandlingsanläggningen har uppgraderats med ny el och au-
tomatik samt två nya centrifuger varav den ena är till för att effektivi-
sera rötningsprocessen. 

Järnaledningen har under året renoverats på västra sidan av Him-
merfjärden samt självfallsdelen i anslutning till reningsverket. 

Beslut fattades i december att införa slamcertifiering enligt Svenskt-
Vattens REVAC system.

Förvaltningsberättelse
Syvab driver Himmerfjärdsverket sedan den 16 januari 1974. I ansvars området 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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Fortsatta försök har genomförts med torkat slam i skoglig produktion 
inom kolsänkeprojektet i norrbotten. Vi har dessutom i samarbete 
med Mittsverige Vatten och SLU erhållit bidrag från Svenskt Vattens 
utveckling för att genomföra försök med näringsberikad slamprodukt 
s k bionäring.

I juli godkändes och övertogs DeAmmon, en ny biologisk process för 
separat rejektvattenbehandling. Rejektet, som kommer från centrifu-
gerna som avvattnar det rötade slammet, innehåller höga halter ammo-
niumkväve (motsvarande 15% av inkommande kvävebelastning) och 
lämpar sig därför väl för den nya reningsmetoden. Processen sparar 
energi i form av luft och kolkälla (metanol) jämfört med traditionell 
kväverening. Uppstartstiden av processen är lång, närmare ett år har 
det tagit tills vi hade full kapacitet. Sedan april renar DeAmmon allt re-
jektvatten och vi har etablerat de svåretablerade anammox-bakterierna 
i alla zoner i anläggningen. Under april–december 2008 låg medelre-
duktionen på 72% och medelbelastingen på 390 kg kväve per dygn.

Sedan i april har vi möjlighet att behandla slammet i biosteget med 
ozon för att bekämpa filamentbakterier och förbättra slamegenska-
perna. Anläggningen körs vid behov och har gjort att vi under som-
maren och hösten har sluppit de annars återkommande problemen 
med flytslam och slamflykt.

Under 2007 och 2008 har Himmerfjärdsverkets kvävereningsprocess, 
efter beslut av Naturvårdsverket, varit avstängd. Avstängningen är en 
del i ett försök, HNS (Himmerfjärden Nitrogen Study), som leds av 
Institutionen för Systemekologi, Stockholms Universitet.

Under de senaste åren har mycket fokus legat på biogasproduktionen. 
Detta har gett resultat och under de senaste tre åren har biogaspro-
duktionen ökat med närmare 20% till 4 100 000 Nm3 under 2008. 
Tack vare de förbättringar som genomförts för att höja kvaliteten på 
bioslammet, bl a genom förtjockning och ozonbehandling, har skum-
ning och andra driftsproblem minskat i den rötkammare som behand-
lar bioslammet. I och med dessa goda resultat återgick vi, efter 15 år, 
till samrötning av primär-, och bioslam. Resultatet har varit mycket 
positivt och tillsammans med andra förändringar som har gjorts un-
der året så ökade biogasproduktionen jämfört med 2007. 

2008 användes ca 3,1 MNm3 av biogasen internt (pannor ca 0,86 MNm3, 
tork ca 0,82 MNm3 och gasmotor ca 1,4 MNm3), resten facklades. 
Gasmotorn installerades under våren 2008 och ersatte då en del av 
pannorna genom värmeåtervinning.

Användning av biogas på Himmerfjärdsverket 2008

Fackla

Slamtork

Pannor

Gasmotor

bild från DeAmmon-anläggningen.

 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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Ekonomisk information
Ägarnas avgifter till företaget var 103,3 (105,5) mkr. Övriga intäkter 3,6 
(3,4) mkr. De slutliga anslutningsavgiften fördelas enligt nedan:

2008 2007
Botkyrka kommun 23.943.999 (23,18%) 24.349.400 (23,08%)
Nykvarns kommun 1.868.266 (1,81%) 1.877.900 (1,78%)
Salems kommun 3.276.911 (3,17%) 3.323.250 (3,15%)
Stockholm Vatten 43.247.287 (41.87%) 40.986.750 (38,85%)
Södertälje kommun 30.963.537 (29,97%) 34.962.700 (33,14%)

103.300.000 105.500.000

Anslutningsavgifter

Skillnaden mellan preliminär och slutlig anslutningsavgift regleras av-
talsenligt i september 2009.

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. Fastigheten Hörningsholm 
2:48 (växthuset) har fått höjt taxeringsvärde till 14.482 mkr. Två nya 
fastigheter har förvärvats under året Hörningsholm 2,214 taxerings-
värde 1,02 mkr, samt Näs 2:1 som är ett fritishus på arrendetomt, tax-
eringsvärde 0,19 mkr.

Driftkostnaderna var 80,7 (82,6) mkr. Avskrivningar och finansiella 
kostnader var 27,2 (24,8) mkr.

Kostnaderna för året överstiger intäkter med 678 tkr, mellanskill-
naden täcks genom att obeskattade reserver i form av tidigare överav-
skrivning kan nyttjas. Den totala kostnaden delat med inkommande 
mängd vatten ger en kostnad om 2.61 kr/m3 för 2008, detta är ett vik-
tigt trendbrott. De ökade kapitalkostnaderna har mötts av minskade 
personal-, och driftskostnader. Prognosen för kostnaden per m3 ser 
mycket positiv ut framöver. Särskilt glädjande är att energikostnaden 
har minskat från 26,1 GWh 2006 till 21 GWh 2008, ett exempel på 

lyckad investering är gasmotorn och reinvestering i pumpar  som gett 
minskade driftkostnader. Personalkostnaderna har minskat genom 
avtalspensioner under 2006, 2007 och 2008, här ser vi nu en kost-
nadsminskning med 9%.

Finansmarknaden har under året varit orolig, Syvab har tidigare 
säkrat räntor genom s k ränteportfölj enlig fastställd finansieringspo-
licy 2007. Finansieringsläget per 081231 var 240 mkr upplånat, medel-
ränta 3,52% och 2,6 år genomsnittligt förfallotid. Finansieringspolicyn 
anger att max 40% av låneförfallen får ske inom en 12 månaderspe-
riod.

Likviditet
Under året har nyupplåning skett med borgensförfarande om 50 mkr. 
Likviditeten har följt prognos för året ganska väl, i december föll dock 
utfall mot prognos. Styrelsen beslöt att biogasanläggning skulle byggas 
och finansieras i egen regi vilket ej var med i ursprunglig prognos. 

Elportfölj
Elkostnader är den enskilt största kostnadsposten och motsvarar 20%  
av Syvabs hela budget. Här har skett optimering av processer, men ock-
så ansökan om att Syvab är att anse som elintensivt företag som ej skall 
betala elcertifikat. Under 2008 har energimyndigheten godkänt detta, 
men ändrat reglerna för 2009. Syvab har en elportfölj som har som 
syfte att hålla låga priser och stabilare prisnivåer. Elportfölj innebär att 
prissäkring görs med olika täckningsgrader enligt en fastställd norm. 

Investeringar
Investeringar delas upp i tre kategorier:

Reinvesteringar•	  – En femåring investeringsplan upprättas och 
godkänns av styrelsen
Nyinvesteringar•	  – Nya krav, ny teknik och investeringar som 
förbättrar arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller ekonomi. 
Föredras och skall beslutas av styrelsen i varje enskilt fall med 
motivation och investeringskalkyler.
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Akuta	investeringar•	  – Akut åtgärd som rapporteras till styrelse i 
efterhand för beslut om tillägg eller omprioritering i befintliga 
investeringsplaner.

Pågående arbeten till ett värde av 47,3 tkr har avslutats och aktiverats 
samtidigt som nya pågående arbeten startat till ett värde 45,6 enligt 
fastställd plan. Detta innebär att kontot pågående arbeten minskat 
från 33,0 mkr till 31,3 mkr. Det är ett kvitto på att större reinveste-
ringar färdigställs men också att reinvesteringsarbetet forsätter på be-
slutad hög nivå.

Perioden 2006–2010 har en högre reinvesteringstakt som har sin 
grund i att anläggningen nu är över 30 år och behöver en modernise-
ring. Reinvestering följer därmed beslutad plan. Under året har sty-
relsen beslutat utökat nyinvesteringsbudget med köp av 2 fastigheter 
och mark nära verket. Inga akutinvesteringar har gjorts under året. 
Investeringarna uppgick totalt till 53,6 (54,8) mkr. 

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 gånger 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.
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Utgående
39, 7 miljoner m3

< 124 ton BOD7
10 ton fosfor
718 ton kväve

Material- och Energifl öde 2008

Himmerfjärden

Gasanvändning
Totalproduktion 4,11 miljoner Nm3

  (25 300 MWh)
Till panna 0,86 miljoner Nm3

Till slamtork 0,82 miljoner Nm3

Til gasmotor 1,40 miljoner Nm3

Till fackla 1,0 miljoner Nm3

Slam
Avvattnat slam   3650 ton TS
Torkat slam   1780 ton TS
Jordbruk  3340 ton TS avvattnat slam, 
Skogsbruk   1220 ton TS torkat slam
Jordtillverkning  660 ton TS avvattnat slam
Deponiåterställnng 2530 ton TS avvattnat slam

Anslutna kommunerAnslutna kommuner
275 000 personer och 50 000 personekvivalenter från industri.275 000 personer och 50 000 personekvivalenter från industri.

HimmerfjärdsverketHimmerfjärdsverket

EnergianvändningEnergianvändning
 El 20 600 MWh El 20 600 MWh
 Oljeförbrukning 66 MWh (vilket 
 motsvarar 6 m3)
 Rötgasförbrukning 20 500 MWh 
 Totalt 41 200 MWh

Kemikalieanvändning
 Järnsulfat 1730 ton
 Polyaluminiumklorid 303 ton
 Polymer 43 ton
 Metanol 128 ton

Inkommande
39,7 miljoner m3

5840 ton BOD7
213 ton fosfor
1230 ton kväve
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Miljöinformation 2008
Företaget bedriver en tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd till verk-
samheten lämnades av Koncessionsnämnden den 19 april 1996. Till-
ståndet är förenat med provisoriska villkor för resthalter av organiskt 
material, fosfor och kväve i det behandlade avloppsvattnet. Tillståndet 
gäller för en inkommande vattenmängd av 130 000 m3 per dygn som 
årsmedeltal.

Villkor för resthalter av kväve i behandlat avloppsvatten är un-
dantaget för Himmerfjärden under perioden 15 december 2006 till 31 
december 2008. I domslut 2008-03-13 fastställer miljööverdomstolen 
utsläppsvillkoret för BOD7 slutligt till 8 mg/l som års-, och gränsvärde 
samt kvartals-, och riktvärde. I samma domslut förordnar domstolen 
att det provisoriska villkoret för fosfor och kväve förlängs till den 15 
juni 2011.

Länsstyrelsen meddelar i beslut den 11 augusti 2008 om ökad röt-
ning i Himmerfjärdsverket, genom ändring av tillståndet i Konces-
sionsnämndens beslut så att bolaget har tillstånd att motta och röta 
maximalt 50 000 ton externt organiskt material.

Villkorsparameter: Tillstånd Resultat 2008
Inkommande flöde, m3/d 130 000 108 000
BOD7 till recipient, mg/l 8 < 3
P-tot till recipient, mg/l 0,5 0,27
N-tot till recipient, mg/l – 19

Under året har cirka 5 500 ton torrsubstans slam producerats, varav ca 
67% utgörs av avvattnat slam och 33% torkat slam. Allt avvattnat slam 
har använts till lantbruksspridning (51%), deponiåterställning (39%), 
eller jordtillverkning (10%). Av den torkade andelen har 67% använts 
till skogsbruk och resterande mängd har mellanlagrats vid Himmer-
fjärdsverket.

Detaljerad redovisning av företagets process, inkommande avlopps-
vatten och renat avloppsvatten återfinns i miljörapporten för 2008. 
Denna finns tillgänglig på Syvabs hemsida, www.syvab.se, från och 
med april 2009. Recipientundersökningarna redovisas i rapportserien 
från systemekologiska institutionen, Stockholms universitet, och på 
Syvabs hemsida.

framtida utveckling
Företagets uppgift är att se till att det förorenade vattnet renas till fast-
ställda krav och det med mycket stor säkerhet. För att möta framtida 
reningskrav kommer fokus under året ligga på att kartlägga renings-
processerna på Himmerfjärdsverket med avseende på hydraulik och 
effektivitet, samtidigt som nya reningsmetoder och olika alternativ 
kommer att utvärderas.

Under 2009 kommer det även att vara fortsatt fokus på biogas-
produktionen. Under våren kommer Himmerfjärdsverkets överskott 
av biogas att gå till fordonsgasproduktion. För att öka överskottet 
kommer externt organiskt material att tas in i rötkammarna, en mot-
tagningsstation för flytande material kommer att stå färdig under vå-

ren. Försök kommer att göras på materialet som ska tas emot för att 
bedöma biogaspotential och olika förbehandlingsmetoder för att öka 
biogasproduktionen kommer att utredas.

forskning och utveckling 
Storskaligt experiment i Himmerfjärden: HNS – Himmerfjärden Ni-
trogen Study. 

Svenska havsforskare har länge varit oense om det är kväve eller 
fosfor som är tillväxtbegränsande i saltvatten och bräckvatten. För att 
försöka få konsensus i frågan uppdrog Naturvårdsverket åt en inter-
nationell expertpanel att utvärdera övergödningssituationen i de hav 
som omger Sverige.

Expertpanelen redovisade sina slutsatser och åtgärdsförslag på vå-
ren 2006. Dessvärre kunde gruppen inte enas om kvävets betydelse i 
Östersjön.

Syvab har utfört fullskaleförsök med ökade kväveutsläpp i Him-
merfjärden åren 2001, 2002 och 2005. Avsikten har varit att ta reda på 
om en större tillgång till kväve i recipienten kan minska blomningar 
av kvävefixerande cyanobakterier (s.k. blå-gröna alger).

I samband med att Syvab skulle ansöka om förlängd prövotid för 
sina provisoriska villkor hos Miljödomstolen, uppkom idén att starta 
ett flerårigt projekt med olika nivåer på kväveutsläpp.

Under år 2007–2010 genomförs ett experiment i Himmerfjärden för 
att om möjligt ge svar på om det är meningsfullt att driva Himmer-
fjärdsverket med höggradig kväverening.

År 2007 och 2008 släpps betydligt mer kväve ut än vad som gjorts 
den senaste tioårsperioden. Utsläppen ska vara i nivå med 1980-talets, 
innan kvävereningen på Himmerfjärdsverket byggdes ut.
En förutsättning för att få göra detta, d v s överskrida EU-direktivets 
krav på maximalt 10 mg/l kväve i utsläppt avloppsvatten, möjliggjor-
des genom att Naturvårdsverket gjort undantag för Himmerfjärden i 
föreskrift NFS 1994:7.

År 2009 och 2010 ska dels kvävereningen maximeras och dels ska 
utsläppspunkten i recipienten flyttas från nuvarande 25 meters djup 
till 10 meters djup. Erfarenheter av maximal kväverening finns förvis-
so efter år 1997 men sommartid har då avloppsvattnet förts norrut i re-
cipienten p.g.a. den temperaturskiktning som råder under sommaren. 
Den höjda utsläppspunkten kommer att medföra att avloppsvattnet i 
stället förs söderut med rådande ytvattenström.

Under försöket sker utökad undersökning i recipienten, därtill 
kommer undersökning av bottenfauna, granskning av satellitbilder, 
modellering av vattenföring och transport av näringsämnen.

Resultat kommer att publiceras bl.a. på Syvabs och Kustvatten-
vårdsförbundets hemsidor samt i Marina Centras tidsskrift.

Utvärdering och sammanställning av resultaten kommer att ske 2011.

förslag till disposition av vinst
Företaget redovisar ingen vinst för 2008. 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 2008 2007

Nettoomsättning

Anslutningskommunernas avgifter 103.300.000 105.500.000

Övriga rörelseintäkter 3.612.242 3.430.800

Summa nettoomsättning 106.912.242 108.930.800

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 10 -50.531.374 -49.394.103

Personalkostnader 1 -30.136.546 -33.172.598

Avskrivningar 2 -16.280.759 -16.162.438

Summa rörelsens kostnader 96.948.679 98.729.139 

Rörelseresultat 9.963.563 10.201.661

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 314.496 152.814

Räntekostnader och liknande resultatposter -10.232.782 -7.610.167

Övriga finansiella kostnader -689.500 -987.500

Resultat efter finansiella poster -644.223 1.756.808

Bokslutsdispositioner 3 678.129 -1.749.534

Skatt på årets resultat -33.906 -7.274

Årets resultat 0 0
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Balansräkning
TILLGÅNGAR Not 081231 071231

Anläggningstillgångar 2

materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 135.754.649 123.924.952

Maskinell utrustning 99.993.916 75.335.870

Inventarier 8.012.385 5.538.376

Pågående nyanläggningar 31.324.732 33.016.370

Summa materiella anläggningstillgångar 275.085.682 237.815.568

Omsättningstillgångar Not 081231 071231

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 33.934.574 33.924.092

Övriga fordringar 5 5.117.832 5.962.323

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 3.518.823 2.912.878

Kassa och bank 10.341 23.703

Summa omsättningstillgångar 42.581.570 42.822.996

317.667.252 280.638.564

EGET KApITAL Och SKuLDER Not

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 8.469.212 9.147.341
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Balansräkning
Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 7 240.000.000 190.000.000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 7 17.286.471 29.636.884

Leverantörsskulder 11.527.282 12.775.702

Övriga skulder 8 7.282.445 7.297.158

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 32.947.410 31.627.047

Summa kortfristiga skulder 69.043.608 81.336.791

317.667.252 280.638.564

pOSTER INOm LINjEN

Ställda panter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

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.

DEfINITIONER AV NYcKELTAL

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

balansomslutning

Företagets samlade tillgångar

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Kassalikvidtet 

Omsättningstillgångar exklusive lager delat med kortfristiga 

skulder
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Kassaflödesanalys
2008 2007

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 9.964 10.202

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 16.281 16.162

Vinst (-) /förlust (+) vid avyttring av inventarier 0 -109

  26.245 26.255

Erhållen ränta 314 153

Erlagd ränta -10.762 -8.598

Betald inkomstskatt -322 - 7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 15.475 17.803

förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) /minskning (+) av fordringar 298 - 186

Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder 115 - 3.198

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15.888 14.419

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -53.551 -55.905

Försäljning av inventarier 0 109

Kassaflöde från investeringsverksamheten -53.551 -55.796

finansieringsverksamheten 

Upptagna lån 50.000 13.247

Amortering av skuld -12.351 25.597

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 37.649 38.844

ökning (+) /minskning (-) av likvida medel -14 -2.533

Likvida medel vid årets början 24 2.557

Likvida medel vid årets slut 10 24

Belopp i tkr
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Noter
Not 1 personal

Medelantalet heltidsanställda inklusive projektanställda har under året varit 39,75 st (40,5) varav kvinnor 11 st (10).

personalkostnader Styrelse och VD övriga anställda

2008 2007 2008 2007

Löner och andra ersättningar 1.599.329 1.223.897 15.853.644 15.704.986

Pensionskostnader 913.522 428.627 4.422.303 3.877.938

Övriga sociala kostnader 653.025 477.320 6.472.611 6.799.604

personalkostnader 2008 (summerat)

Löner och andra ersättningar 17.267.843  (exkl. styrelsearvode 185.130, se ovan)

Avtalspensioner      994.439

Pensionspremier   4.341.386

Sociala kostnader   7.125.636 (Arbetsgivaravgift, löneskatt, AMF, gruppliv)

Övrig personalkostnader     407.242 (Utbildning, friskvård, företagshälsovård,  

rehab, personalmat, kaffe)

Summa personalkostnader 30.136.546

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

Sjukfrånvaron under året var 3,36% (1,84%). En person har varit sjuk längre än 60 dagar under året. Sjukfrånvaro för ålders-

gruppen under 30 år var 2,8% från 30–49år 2,38% och för åldersgruppen över 49 år 4,32%.

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 2008  2007

Ingående anskaffningsvärden 261.344.524 230.960.277

Överfört från pågående arbeten 5.454.557 28.700.025

Inköp 2.777.012 1.684.222

Ingående statsbidrag -19.000.000 -19.000.000

Utgående ack. Ansk.värden 250.576.093 242.344.524

Ingående avskrivningar -151.370.888 -147.161.395

Årets avskrivningar -3.865.046   -4.209.493

Utgående ack avskrivningar -155.235.934 -151.370.888

utgående planenligt restvärde 95.340.159 90.973.636

Tunnlar

Ingående anskaffningsvärde 96.134.938 96.134.938

Överfört från pågående arbeten 1.950.649

Ingående statsbidrag -12.000.000 -12.000.000

Utgående ack. Anskaffningsvärden 86.085.587 84.134.938

Ingående avskrivningar -69.961.298 -69.750.171

Årets avskrivningar -211.495               -211.127

Utgående ack. Avskrivningar -70.172.793 -69.961.298

utgående planenligt restvärde 15.912.794 14.173.640

Ledningar

Ingående anskaffningsvärde 36.565.650 36.565.650

Överfört från pågående arbeten 5.711.067  

Utgående ack. Anskaffningsvärden 42.276.717 36.565.650

Ingående avskrivningar -24.557.286 -23.664.669

Årets avskrivningar -892.617      -892.617

Utgående ack. Avskrivningar -25.449.903 -24.557.286

utgående planenligt restvärde 16.826.814 12.008.364

byggnader/bostäder

Ingående anskaffningsvärde 1.242.157 981.815

Inköp 762.639 260.342

Utgående ack. anskaffningsvärden 2.004.796 1.242.157

Ingående avskrivningar -501.848 -477.005

Årets avskrivningar -40.096 -24.843

Utgående ack. Avskrivningar -541.944 -501.848

utgående planenligt restvärde 1.462.852 740.309
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Växthus 2008 2007

Ingående anskaffningsvärde 3.956.756 3.956.756

Utgående ack. Anskaffningsvärde 3.956.756 3.956.756

Ingående avskrivningar -1.800.165 -1.523.192

Årets avskrivningar -276.973     -276.973

Utgående ack. Avskrivningar -2.077.138 -1.800.165

utgående planenligt restvärde 1.879.618 2.156.591

mark

Ingående anskaffningsvärden 3.872.412 3.872.412

Inköp 460.000

Utgående ack. anskaffningsvärden 4.332.412 3.872.412

Summa byggnader och mark 135.754.649 123.924.952

maskinell utrustning

Ingående anskaffningsvärde 180.367.594 154.181.172

Överfört från pågående arbeten 30.460.738 23.824.577

Inköp 3.683.953 2.361.845

Utgående ack. Ansk.värden 214.512.285 180.367.594

Ingående avskrivningar -105.031.724 -96.067.449

Årets avskrivningar -9.486.645     -8.964.275

Utgående ack. Avskrivningar -114.518.369 -105.031.724

Summa maskinell utrustning 99.993.916 75.335.870

Ackumulerade överavskrivningar -8.469.212   -9.147.341

Bokfört värde 91.524.704 66.188.529

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 34.229.497 32.763.787

Överfört från pågående arbeten 3.681.547

Inköp 300.349 2.786.962

Försäljningar -1.321.252 

Utgående ack. Ansk.värden 38.211.393 34.229.497

Ingående avskrivningar -28.691.121 -28.241.842

Försäljningar 1.133.831

Årets avskrivningar -1.507.887 -1.583.110

Utgående ack. Avskrivningar -30.199.008 -28.691.121

Summa inventarier 8.012.385 5.538.376

Noter
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Noter
pågående arbete 2008 2007

Ingående värde 33.016.370 36.541.482

Inköp 45.566.920 51.798.598

Avslutade arbeten -47.258.558 -55.323.710

utgående värde 31.324.732 33.016.370

Taxeringsvärden:

Hörningsholm 2:42 0 kr

Hörningsholm 2:48 14.482.000 kr (mark 14.482.000)

Hörningsholm 2:45  0 kr 

Hörningsholm 2:214 1.021.000 kr (mark 573.000)

Näs 2:1 192.000 kr (mark 0)

Not 3 Avser avskrivningar utöver plan

Not 4 Kundfordringar 2008 2007

Anslutningskommunerna 33.281.263 32.442.495

Övriga kunder 653.311 1.481.597

Summa 33.934.574 33.924.092

Not 5 övriga fordringar 2008 2007

Anslutningskommuner 3.313.553 2.553.100

Momsfordran 0 1.652.346

Skattefordringar 1.148.855 1.078.980

Skattekonto 66.469 570.496

Försäkringsersättning 495.059 0

Övriga 93.896     107.401

5.117.832 5.962.323

Not 6 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2008 2007

Pensioner 1.659.195 904.024

Försäkringar 0 96.430

Recipientkontroll 134.500 162.900

El 935.496 1.227.105

Övriga interimsfordringar 789.632 522.419

3.518.823 2.912.878
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Not 7 Återstående skuld på upptagna lån 2008 2007

Nordea, långfristigt 240.000.000 190.000.000

Nordea Kortfristigt 17.286.471 29.636.884

Bolaget har en beviljad kredit på 40 mkr kr per 081231 varav 10 mkr är  

tillfälligt tom 090131, av krediten  har 17.286.471 utnyttjats per 081231.

Not 8 övriga skulder 2008 2007

Momsskuld 3.515.931 3.992.307

Anslutningskommuner 3.313.553 2.553.100

Källskatt 387.251 443.001

Fora 5.354

Aktuell skatteskuld 65.710 283.600

Övriga 19.796

7.282.445 7.297.158

Not 9 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2008 2007

El 416.088 964.614

Semester och löneskuld 2.126.639 990.849

Pensionsskatter 1.278.270 1.341.216

Sociala kostnader 410.510 434.992

Slamtransporter 495.059 396.096

Räntekostnader 1.385.214 1.225.178

Borgensavgifter 163.385

Anslutningsavgifter 26.625.000 25.825.000

Avtalspension 46.281

Övriga interimsskulder               210.630 239.436

32.947.410 31.627.047

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 och materiel. Även främmande tjänst konsult, arvoden och revision ingår  i denna post. En 

detaljerad redovisning över tiden redovisas i bilaga 1.

Revisionsuppdrag

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

de 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. Allt annat andra uppdrag. 

Set Revisionbyrå Ab 2008 2007

Revisionsuppdrag 98.870 0

Andra uppdrag 25.000 0

hummelkläppen i Stockholm Ab

Revisionsuppdrag 29.445 90.819

Andra uppdrag 0 5.000

Summa 153.315 95.819

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

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Brukningsavgift 71 600 77 000 76 000 78 000 84 88 89 93,5 105,5 103,3

Avl.mängd Mm3 38,269 40,44 39,488 39,301 36,81 35,566 35,432 36,5 34,191 39,653

Öre/m3 avlopp 187 190 193 198 228 247 251 256 309 261

INTÄKTER 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Budget 08 Budget 09

Brukningsavgift  84 000     88 000     89 000     93 500     105 500     103 300     103 300    106 500

Övriga intäkter  1 358     1 345     1 255     3 269     3 584     3 612     1 700    5 500

Varav rörelse  1 294     1 310     1 248     3 184     3 431     3 612     1 700    5 500

Varav räntor  64     35     7     85     153     314     -      

Summa intäkter  85 358     89 345     90 255     96 769     109 084     107 226     105 000    112 000

KOSTNADER

Driftkostnader -64 342 -61 935 -61 471 -71 463 -82 569 -80 668 -78 750 -81 835

Varav försäkringar -431 -489 -498 -447 -494 -421 -510 -390

Varav recepient -1 375 -1 463 -1 524 -1 595 -2 666 -3 494 -1 630 -2 250

Varav elström -17 375 -15 099 -14 683 -14 624 -22 585 -19 632 -19 600 -19 125

Varav kemikalier -8 717 -8 917 -6 501 -8 958 -4 194 -3 894 -9 635 -9 505

Varav slamtransporter -3 480 -3 546 -2 728 -6 652 -6 213 -7 801 -5 500 -7 000

Varav lönekostnader -19 981 -20 690 -21 369 -19 529 -20 594 -24 801 -23 850 -24 395 

Varav pensionkostnader -4 043 -2 672 -4 406 -4 760 -5 104 -5 335 -5 240 -4 420 

Varav arvoden -162 -179 -182 -187 -187 -185 -225 -200

Varav revision -113 -136 -142 -170 -96 -153 -120 -120

Varav övrigt -8 665 -8 744 -9 438 -11 040 -20 436 -14 952 -12 440 -14 430 

Kapitalkostnader -20 798 -27 110 -28 765 -25 295 -26 508 -26 524 -26 225 -30 140

Varav räntor -7 850 -7 882 -6 687 -6 065 -7 610 -10 232 -10 080 -11 060

Borgensavgift 0 0  0 -987 -987 -689 -1000 -990

Avskrivningar -17 075 -17 038 -17 571 -18 227 -16 162 -16 281 -15 145 -19 590 

Avskrivningar utöver plan 4 127 -2 190 -4 507 -16 -1 749 678 0 1 500 

Skatt -15 -26 -19 -11 -7 -34 -25 -25

utrangeringar -203 -274 

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 

bilaga 1 – Ekonomi för åren 2003–2009 (tkr)

bilaga 2 – behandlingskostnader
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