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VD HAR ORDET 
 
Det började bli lättare under 2007 att se resultat av allt engagemang och av allt arbete under senare 
år. Arbete för att säkerställa fortsatt säker drift och att Himmerfjärdsverket förblir en bra 
arbetsplats.  
 
Den nyrenoverade administrationsbyggnaden stod klar lagom till jul 2006. Det blev en signal att 
investeringarna och projekt som startas upp blev klara och gav resultat. Att de ledde till 
förbättringar. Under året började flera projekt visa tydliga resultat och det blev enklare att se vart de 
skulle leda.  
 
Det har varit många järn i elden samtidigt och inte alltid lätt att förutse hur projekten påverkar 
varandra eller hur mycket som behövde göras när man väl påbörjade ett rivnings-, utbytes- , 
IT/data- eller nybyggnadsprojekt. Vi är inne och arbetar i en gammal anläggning som hela tiden 
skall, och hela tiden har, hållit sina utsläppsvärden. Många firmor, mycket folk, har varit 
engagerade och ofta har verket mest sett ut som en byggarbetsplats. Under denna tid har också 
organisation och arbetssätt förändrats.  
 
En av de större organisationsförändringarna var att gå från dygnetruntbemanning till dagtid med 
jour och fjärruppkoppling mot styrsystemet från hemmet. Under både 2006 och 2007 har betydande 
resurser satsats på kompetenshöjning både av individer, t ex Svenskt Vattens utbildningar för 
driftpersonal, och på personalen som grupp, t ex personaldagar och träning i en kultur där man lär 
och delar med sig av erfarenheter och tar tag i konflikter innan de växer till svulster i 
organisationen. 
  
Ingen process går bättre än vad de som sköter den låter den göra. Personalen på 
Himmerfjärdsverket har, ibland under ansträngande förhållanden, lyckats bra. Utsläppsvärdena är 
inom tillståndet från myndigheterna, budgetramar har innehållits, driftskostnaden minskat, inga 
allvariga olyckor har inträffat, låg sjukfrånvaro. Detta samtidigt som uppemot 30 temporära projekt 
av olika typ och storlek pågick. Med ett övergripande omdöme så har det hela fungerat väl, men 
visst finns det en del att lära för att framöver genomföra projekt ännu bättre.  
 
Under 2008 kommer fler projekt att slutföras eller komma in i optimeringsfas och färre nya att 
startas upp än under 2007. Sammantaget skall det ge ytterligare effektivitetsvinster och göra 
SYVAB till ett än mer intressant företag att arbeta i. 
 
 
Lars Gunnarsson 
VD 
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• Friskvårdssatsningen. Jag blev utsedd till ’friskvårdsminister’ det var kul 
att fixa ordning träningslokal och arrangera stegtävlingen 

• Jag fick gå en controllerutbildning 2007, det var mycket intressant och 
utvecklande både inom yrket och personligen 

• All datasystem som vi dragit igång och fått ordning på. Mycket jobb och 
väldigt spännande, särskilt som det funkar så bra! Gunilla, Controller 

  
 

• Nyttigt med omsättning av personal –pensioneringar 
• Alla trevliga entreprenörer som vi har – väldigt 

många 2007 
• Att man som 40+ får och kan lära sig så mycket nytt. 

Kicki, Receptionist 

• Ny VD som möjliggör förändringar på SYVAB 
• SYVABs arbetsmiljö är fräsch och bra nu 
• Friskvårdssatsningarna för all personal.  

Sereen, Serviceenheten 

• Det nya felxtidssystemet 
• Vi fick en ung kvinnlig chef 
• Vårt nya fina lab med underbar utsikt över havet 

.Mahin, Driftkemist 

• Att vi har flexmöjligheter 
• Aktiv friskvård 
• Mobiltelefoner till alla 
• Arbete i projektform gillar jag. Mats, Processingenjör 

• Nya mobiltelefoner till alla, smidigt och 
säkerhetsfråga 

• Personaldagar med lite kul program 
• Friskvården är bra. Anders, Maskinmästare 

• Elektroniska fakturor, otroligt smidigt, 
underlättar mitt arbete 

• Ledarskapsutbildning med rollspel, roligt och 
lärorikt 

• Våra fina utsläppsresultat något som alla på 
SYVAB borde vara stolta över.  
Thomas, Drift/processingenjör 

• Att få vara med i projektet kommunikationssystem från början 
till slut och sätta det i drift. Många blev så nöjda och nu kan vi 
nå varandra överallt 

• Att få utveckla idén med hemsidan och få påverka utformningen, 
bygga den och lägga ut den på nätet. Titta på www.syvab.se vad 
fin den blev 

• Att äntligen få en laptop med Microsoftprogram, fungerar 
klockrent och medför en fantastisk frihet. Nu går det t o m att 
jobba hemifrån ibland! Marianne, Projektsekreterare 

•  Vi genomför stort förändringsarbete både i anläggningen och personal. Det engagemang och positiva 
inställning trots det stora förändringar från mina arbetskamrater tycker jag är jätteroligt 

• Alla våra nya datasystem som fungerar så bra. Våra IT-killar Bertil och Kenneth har gjort ett jättejobb i 
år igen ☺! 

• Friskvårdsatsningen med nyrenoverat gym, stegtävling och att vi har lite ny hälsosammare god mat. 
Zeta, Ekonomichef 
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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.   
 
För att driva verket har följande organisation valts: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ägarna ger via styrelsen direktiv för verksamheten. VD ansvarar för att dessa verkställs och 
rapporterar tillbaks till styrelsen.  
 
Administration 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 
information, uppföljning och analyser. Service ansvarar för mathållning, städ och är en viktig 
funktion för personalens trivsel. 
 
Driftavdelningen driver, bevarar, utvecklar och underhåller Himmerfjärdsverket och övriga 
anläggningar. Den ser till att processen kan drivas och att anläggningarna underhålls för daglig drift 
och att anläggningen är i gott skick för framtiden. Avdelningen sköter investeringar, upphandlingar 
och projektledning. I avdelningen ingår IT, underhåll, daglig drift och elfunktion. 
 
Processavdelningen har till uppgift att styra reningsprocessen så att reningsresultat uppnås enligt 
givna direktiv. Avdelningen driver även processutvecklingsprojekt för att säkerställa att 
reningsresultaten uppfyller framtida krav. I Processavdelningen ingår även laboratoriet som skall 
följa upp driftresultaten och analysera prover så att optimal styrning kan ske. 
 
Under året har styrelsen sammanträtt fyra gånger. Sammanträdet i september genomfördes i 
Göteborg i samband med VA-mässan samt ett uppskattat studiebesök vid Gryaab. 

VD
Lars Gunnarsson

Administration
Lars-Göran Zetterman

Drift
Carl-Olof Zetterman

Process
Malin Tuvesson

VD
Lars Gunnarsson

Administration
Lars-Göran Zetterman

Drift
Carl-Olof Zetterman

Process
Malin Tuvesson
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Allmänt om verksamheten 
 
Verksamheten under 2007 har bedrivits enligt plan med en fortsatt hög grad av förändringsarbete 
för såväl personal som anläggning. Investeringstakten har varit över normal nivå och följer den 5-
årsplan som fastställts av styrelsen. Investeringstakten beror på att anläggningen nu är över 30 år 
och en hel del reinvesteringar är nödvändiga. Verksamheten 2007 har genomförts utan några 
störningar av betydelse.  
 
I medeltal har antalet heltidstjänster varit 40,5 st varav 24,6 % är kvinnor, andelen kvinnor har 
därmed ökat med 4,6 % jämfört med 2006. Även under detta år har programmet med förtida 
pensioneringar fortsatt och 4 st medarbetare har gått i avtalspension. Programmet syftar till en mjuk 
övergång i det generationsskifte som föreligger samt att minska personalstyrkan. Sjukfrånvaron 
ligger kvar på en låg nivå 1,84 % (2,46 %). Arbetet med en god hälsa och friskvårdsaktiviteter har 
fortgått under året. 
 
Under året har vi haft 28 grupper med studiebesök eller 780 personer varav 600 skolbarn. Utöver 
detta har vi haft besök från kommunpolitiker, samarbetspartners och kollegor från andra verk bl a 
från Irland. Intresset för verket är stort och totalt har ca 1 000 personer gjort studiebesök vid verket 
under 2007. Under 2006 var motsvarande siffra 200 st vid 10 tillfällen, vilket berodde på 
ombyggnation och att vi då inte kunde ta emot barngrupper. 
 
Projektet ”robusta samarbetskulturer” har fortsatt och fortgår enligt plan, projektet är ett samarbete 
med AFA och KFS som syftar till bättre kommunikation och konflikthantering. 
 
Under året har friskvårdspolicy tagits fram och friskvårdsombud utsetts. Träningslokal har 
renoverats och nya träningsredskap inköpts. En populär stegtävling genomfördes under våren. 
 
Under februari månad genomfördes en lönekartläggning som visade på att det inte förekommer 
könsdiskriminerande löneskillnader på SYVAB. 
 
Upphandling av ny företagshälsovård, upphandling av företagets försäkringar har skett under året. 
 
En finanspolicy har framtagits som skall reglera riskexponering på in/utlåning, policyn skall 
godkännas av styrelsen. 
 

Väsentliga händelser 2007 
 
Sedan januari 2007 har Himmerfjärdsverkets kvävereningsprocess, efter beslut hos 
Naturvårdsverket, stängts av. Försöket skall pågå under 2007 och 2008 med noggrann uppföljning 
av recipienten. 
 
Ett beslut från Miljödomstolen om nya villkor överklagades av företaget. Detta skedde främst p g a 
att fosforkraven skärpts till 0,3 ppm, något som verket inte är byggt för att klara kontinuerligt, samt 
att gränsvärdet skulle beräknas per kvartal. 
 
Under året togs beslut om framställande av fordonsgas tillsammans med samarbetspartnern 
Scandinavian Biogas Fuels AB. Projektering och planering pågår för fullt och första gasleverans 
beräknas ske i oktober 2008. Under 2007 har försök med provrötning av externt material för ökad 
biogasproduktion startats. 
 
Från 1 januari har dygnetruntbemanning avslutats och nu sker bemanning endast dagtid. Under en 
övergångstid har rondering skett på lördagar och söndagar. Övervakning av anläggning nattetid och 
helger sker genom beredskap i hemmet med larm och datorövervakning /styrning med fjärraccess. 
Övergången har gått bra mycket tack vara personalens engagemang, men övertidsuttaget har varit 
högre än normalt.  Det ökade övertidsuttaget beror på rondering, störningar p g a omfattande 
ombyggnationsarbete samt ökad tidsåtgång vi utryckning från hemmet vid larm.  
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Arbete pågår att utveckla styrningen från annan plats och att minska antalet larm. Under året har 
skalskydd med larm och inbrottsskydd uppgraderats och kameraövervakning installerats. 
 
SYVAB har valt att gå från avhjälpande underhåll till systematiskt förebyggande 
förbättringsunderhåll. Det innebär i regel att utrustning repareras och uppgraderas istället för att 
köras till det havererar, för att sedan lagas och bytas. Ett exempel är underhållet av huvudpumparna 
som kommer att förlänga dess livslängd och öka kapaciteten med 20%, och som dessutom minskar 
energiförbrukning med 14%. 
 
Försöket med torkat slam för skogsgödsling i Överkalix har fortsatt. Försöket leds av SLU med 
samarbetspartner Sveaskog LKAB, SSAB och Norrbottens Landsting. Totalt har 1200 ton torkat 
slam använts till skogsgödsling. 
 
Den 1 april startades en ny biologisk process för behandling av rejektvatten. Processen renar kväve 
med minskad energianvändning och utan kolkälla vilket används vid traditionell kväverening. 
Processen har studerats under 7 år i pilotskala på Himmerfjärdsverket i samarbete med KTH och 
Purac. Den nya processen är den första i fullskala i Sverige. 
 
Inventariesystem har uppdaterats och är integrerat med övriga ekonomisystem. 
 
SYVAB håller tillsammans med Stockholm Vatten AB, Käppalaförbundet, Gryaab och Malmö 
VA-verk på att ta fram ett nytt datasystem för behandling av mätdata .  
 
Under året har åtgärder genomförts för att få en lägre kostnadsutveckling. På personalsidan har 
avtalspensioner vidtagits för att reducera personalstyrkan men också för att tidigt vidta 
generationsskifte. Energikostnaderna står för 20 % av verkets kostnader och här har renovering av 
större pumpar bidragit till lägre förbrukning. Installation av gasmotor under 2008 är också ett 
exempel på hur energikostnaden kommer att reduceras. Upphandling i konkurrens och genomgång 
av gamla avtal har också sänkt kostnaderna. Det systematiska underhållssystemet innebär också 
minskade kostnader på sikt. På intäktssidan kommer biogassatsningen att ge effekter 2008. 
Resultatet innebär att kostnaderna ökar i lägre takt än beräknad inflation.  
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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 ekonomi. Föredras och skall beslutas i varje enskilt fall med 
motivation och investeringskalkyler. 

• Akuta investeringar – Akut åtgärd som rapporteras till styrelse i efterhand för beslut om 
tillägg eller omprioritering i befintliga investeringsplaner 

 
Under en 10-årsperiod har investeringstakten haft följande utveckling 
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Större reinvesteringar 2007: 
 

• Arbete med utbyte av betong i inloppet under pågående drift, komplicerat och tungt arbete 
som höll både tidplan och budgeten. 

• Fortsatt uppgradering av elanläggning och automatiksystem. 
• Uppgradering av datakommunikation, redundant ethernet och administrativa datasystem.  
• Nytt övergripande övervakningssystem SCADA. 
• Renovering av Hissar. 
• Utbyte av telefonisystem till mobiltelefoner med ökad tillgänglighet och säkerhet. 
• Digitalisering av ritningar. 
• Kontroll av tunnelsystemet har genomförts under året. Rapporten visade att tunneln är i gott 

skick. Mindre åtgärder vid nedfarter och vid en punkt i Huddingetunneln har inletts. 
• Renovering av Järnaledningen. 
• Tidsredovisningssystem som integreras med lönesystemet för säkrare arbetstidrapportering 

och attestering.  
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Nyinvesteringar 
Försöket med Ozonering av returslam föll väl ut och beslut togs att implementera ozondosering i 
full skala, beräknas tas i drift i början 2008. 
 
Gasmotor för luftning av bassänger, ersätter eldriven blåsmaskin, återbetalningstid på investering 
har beräknats till 2,5 år. 
 
Skivdiskfiltret har under året färdigställts och godkänts efter kraftig försening.  
 
I mitten av april startades DeAmmon, en ny biologisk process för separat rejektvattenbehandling. 
Processen beräknas spara energi i form av minskad luftning och kemikalieförbrukning(metnaol), 
uppstartstiden är lång och beräknas pågå under ett år. 
 

Miljöinformation 2007 
Företaget bedriver en enligt miljöbalken tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd till verksamheten 
lämnades av Koncessionsnämnden den 19 april 1996. Tillståndet är förenat med provisoriska 
villkor för fosfor och BOD7 och innebär att Himmerfjärdsverket får släppa ut renat avloppsvatten 
från anslutna kommuner till Himmerfjärden. Avloppsvattenutsläpp i fråga om totalkväve är 
undantaget för Himmerfjärden under perioden 15 december 2006 till 31 december 2008. Tillståndet 
gäller för en inkommande vattenmängd av 130 000 m3 per dygn som årsmedeltal. Företaget skall 
komma in 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. I deldom den 6 mars 2007 fastställer Miljödomstolen slutliga 
villkor för fosfor och BOD7, samt en förlängning av utredningsuppdraget för utsläpp av kväve. 
Domen med avseende på fosfor och BOD7-villkoret är överklagad av SYVAB till 
Miljööverdomstolen. Inga beslut på bolaget överklagan har meddelats under året.  
 
Årsmedelvärden  gällande tillstånd resultat 2007 
    (1996-04-19) 
 
Inkommande flöde, m3/d  130 000 94 000 
BOD7 till recipient, mg/l  15  < 3,5 
P-tot till recipient, mg/l  0,5  0,24 
 
Under året har cirka 6 300 ton torrsubstans slam producerats, varav ca 60 % utgörs av avvattnat 
slam och 40 % torkat slam. Allt slam har använts till tippåterställning och jordtillverkning samt för 
skogsbruk. 
 
Detaljerad redovisning av företagets process, inkommande avloppsvatten och renat avloppsvatten 
återfinns i miljörapporten för 2007. Denna finns tillgänglig på SYVABs hemsida, www.syvab.se, 
från och med april 2008. Recipientundersökningarna redovisas i rapportserien från 
systemekologiska institutionen, Stockholms universitet, och på SYVABs hemsida. 
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Ekonomisk information 
Ägarnas avgifter till företaget var 105,5 (93,5) mkr. Övriga intäkter 3,4 (3.2) mkr. 
De slutliga anslutningsavgiften fördelas enligt nedan: 
 
         2007            2006 
Botkyrka kommun 24.349.400 ( 23,08 %) 23.001.000  (  24,6 %) 
Nykvarns kommun 1.877.900 (   1,78 %) 1.589.500  (    1,7 %) 
Salems kommun 3.323.250 (   3,15 %) 3.085.500    (   3,3 %) 
Stockholm Vatten 40.986.750 ( 38,85 %) 36.278.000        ( 38,8 %) 
Södertälje kommun 34.962.700 ( 33,14 %) 29.546.000    ( 31,6%) 
             105.500.000  93.500.000 
 
Skillnaden mellan preliminär och slutlig anslutningsavgift regleras avtalsenligt i september 
2008. 
 
För bolagets anläggningar, inventarier och fordon vid Himmerfjärdsverket, Eolshäll, 
Järnaanläggningen samt alla anläggningar utefter tunnelsystemet har erforderliga försäkringar 
tecknats. 
 
Fastigheterna Hörningsholm 2:42 och 2:45 behandlas i skattehänseende som skattefri renings- 
anläggning. Fastigheten Hörningshom 2:48 (växthuset) har fått förslag till höjt taxeringsvärde 
från 10.480 mkr till 14.482 mkr. 
 
Driftkostnaderna var 82,6 (71,5) mkr.  
 
Avskrivningar och finansiella kostnader var 24.8 (25,3) mkr. 
 
Investeringarna uppgick till 54,8 (42,8) mkr. Varav 36,6 mkr avser reinvestering och 18,2 mkr 
nyinvesteringar. 
 
Skulder till bank 219,6 (180,1) mkr. Genomsnittsränta på skuld 3,85 (4,0) %. 
 
Resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
bokslutskommentarer. 
 
 
Framtida utveckling 
 
Den kontinuerliga verksamheten med att effektivisera driften av företaget och att minska risker 
fortsätter, fjärrstyrning och fjärrövervakning utvecklas.  
 
Den viktigaste resursen för att driva en effektiv verksamhet är personalen. Kompetensutveckling 
och arbetssätt som uppmuntrar till ökat engagemang och delaktighet prioriteras. Generationsväxling 
är av vikt då 25 % av personalen går i pension inom en 3-års period. 
 
Företagets uppgift är att se till att det förorenade vattnet renas till fastställda krav och det med 
mycket stor säkerhet, ständig processutveckling är nödvändig för att kunna innehålla kommande 
krav. 
 
Energieffektivitet prioriteras hela tiden då energi utgör 20 % av företagets kostnader.  
 
Optimering av biogasproduktionen fortsätter. Under 2008 planeras för att överskottet av biogas 
skall tas tillvara som fordonsbränsle. Arbetet med nya substrat för ökad biogasproduktion skall 
fortsätta. 
 
Recipientuppföljning i samband med kväveförsöket kommer att dra resurser även under 2008 och 
sannolikt till och med 2011. 



12(25) 

 
 
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 fortsätter. 
 
Under året har interna resurser satsats på projekt inom kväve, rötning, biogasproduktion och 
slamegenskaper i biosteget.  
 
 
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. 
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RESULTATRÄKNING 
 
 
 2007 2006 
Rörelsens intäkter 
Anslutningskommunernas avgifter 105.500.000 93.500.000 
Övriga rörelseintäkter 3.430.800 3.183.862 
 
Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader (Not 10) -49.394.103 -40.759.452 
Personalkostnader (Not 1) -33.172.598 -30.616.365 
Avskrivningar (Not 2) -16.162.438 -18.226.522  
Övriga rörelsekostnader  -87.058 
 
Rörelseresultat 10.201.661 6.994.465 
 
Ränteintäkter 152.814 84.757 
Räntekostnader -7.610.167 -6.046.506 
Övriga finansiella kostnader -987.500 -1.005.647 
 
Resultat efter finansiella poster 1.756.808 27.069 
 
Bokslutsdispositioner (Not 3) -1.749.534 -16.147 
 
Skatt på årets resultat -7.274 -10.922 
 
Årets resultat 0 0 
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BALANSRÄKNING   
 
 
TILLGÅNGAR 071231 061231  
 
Anläggningstillgångar (Not 2) 
 
Byggnader och mark 123.924.952 98.895.416 
  
Maskinell utrustning 75.335.870 58.113.723  
 
Inventarier 5.538.376 4.521.945 
  
Pågående arbeten 33.016.370 36.541.482 
  
  
 
Omsättningstillgångar 
 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar (Not 4) 33.924.092 34.038.907 
  
Övriga fordringar (Not 5) 5.962.323 4.154.261 
  
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter (Not 6) 2.912.878 1.867.425 
  
 
Kassa och bank 23.703 2.556.699 
  
 
 280.638.564 240.689.858 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 071231 061231  
 
Eget kapital 
 
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 
 
Obeskattade reserver (Not 3) 9.147.341 7.397.807 
 
Avsättningar 
Avsättningar för pensioner (Not 1) 0 32.450 
 
Långfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut (Not 7) 190.000.000 176.720.000 
 
Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut (Not 7) 29.636.884 4.040.000 
Leverantörsskulder 12.775.702 12.072.991 
Övriga skulder (Not 8) 7.297.158 8.297.458 
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter (Not 9) 31.627.047 31.974.720 
 
 280.638.564 240.689.858 
 
 
 
 
   
POSTER INOM LINJEN 
 
 
Ställda panter Inga Inga 
 
Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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KASSAFLÖDESANALYS, kkr 
 2007 2006 
 
 
 
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat 10.202 6.994 
Justeringar för poster som 
inte ingår i kassaflödet 
 Avskrivningar 16.162 18.226 
 Vinst (-) /förlust (+) vid 
 avyttring av inventarier     -109      -168 
  26.255 25.052 
 
Erhållen ränta 153 85 
Erlagd ränta -8.598 -7.052 
Betald inkomstskatt      -7      -11 
 17.803 18.074 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 
Förändringar i rörelsekapital  
 Ökning (-) /minskning (+) av fordringar - 186 -33.442 
 Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder - 3.198 38.718 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 14.419 23.350 
 
 
 
Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -55.905 -42.806 
Försäljning av inventarier           109    168 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -55.796 -42.638 
 
 
 
Finansieringsverksamheten  
Upptagna lån  13.247  41.392 
Amortering av skuld 25.597 -19.548 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 38.844 21.844 
 
Ökning (+) /minskning (-) av likvida medel -2.533 2.556 
Likvida medel vid årets början 2.557 1 
Likvida medel vid årets slut  24 2.557 
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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 heltidsanställda inklusive projektanställda har under året varit 40,5 st     
     (43,5) varav kvinnor 10 st (8,5 st). 

 
 Personalkostnader Styrelse och VD Övriga anställda 
  2007 2006 2007 2006 
 Löner och andra ersättningar 1.223.897 1.087.822 15.704.986 16.160.161 
 Pensionskostnader 428.627 412.121 3.877.938 3.126.859 
 Övriga sociala kostnader 477.320 485.278 6.799.604 6.424.217 
 

Personalkostnader 2007, (summerat) 
Löner och andra ersättningar  16.741.973  (exkl. styrelsearvode 186.910 se ovan) 
Avtalspensioner   2.787.108 
Lösen pensionsskuld   1.066.701 
Pensionspremier   4.306.565 
Sociala kostnader   7.276.924  (Arb.giv.avgift, löneskatt, AMF, gruppliv) 
Övrig personalkostnader      993.327  (Utbildning, friskvård, företagshälsovård  
                       rehab, personalmat, kaffe) 
Summa personalkostnader 33.172.958  

 
Styrelsen består av 8 personer varav 2 kvinnor, övrig företagsledning består av 4 
personer varav 1 kvinna. 
Sjukfrånvaron under året var 1,84 % (2,46 %). Ingen sjukfrånvaro längre än 60 
dagar har varit under året. Sjukfrånvaro för åldersgruppen under 30 år var 0,96 från 
30-49 år 1,72 % och för åldersgruppen över 49 år 2,2 %. 
Pensionsavsättning löst 2007. 

  
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   
   Ledningar 33 år 
  Byggnader /Bostäder 50 år 
  Växthus 15 år 
  Maskinell utrustning 15/10/5 år 
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    2007 2006
 Reningsverk 
  Ingående anskaffningsvärden 230.960.277 216.809.858  
  Överfört från pågående arbeten 28.700.025 14.023.054  
  Inköp 1.684.222 127.365 
  Ingående statsbidrag -19.000.000 -19.000.000 
  Utgående ack. Ansk.värden 242.344.524 211.960.277 
  
  Ingående avskrivningar -147.161.395 -141.248.337 
  Årets avskrivningar -4.209.493    -5.913.058  
  Utgående ack avskrivningar -151.370.888 -147.161.395 
  Utgående planenligt restvärde 90.973.636 64.798.882 
  
 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 -69.750.171 -69.535.473 
  Årets avskrivningar          -211.127      -214.698 
  Utgående ack. Avskrivningar -69.961.298 -69.750.171 
  Utgående planenligt restvärde 14.173.640 14.384.767 
  
 Ledningar 
  Ingående anskaffningsvärde 36.565.650 35.707.845 
  Överfört från pågående arbeten   857.805      
  Inköp     
  Utgående ack. Anskaffningsvärden 36.565.650 36.565.650 
   
  Ingående avskrivningar -23.664.669 -22.784.919 
  Årets avskrivningar -892.617      -879.750 
  Utgående ack. Avskrivningar -24.557.286 -23.664.669  
  Utgående planenligt restvärde 12.008.364 12.900.981  
  
 Byggnader/Bostäder 
  Ingående anskaffningsvärde 981.815 981.815 
  Inköp 260.342  
  Utgående ack. anskaffningsvärden 1.242.157 981.815  
  Ingående avskrivningar -477.005 -457.369 
  Årets avskrivningar  -24.843  -19.636 
  Utgående ack. Avskrivningar -501.848 -477.005 
  Utgående planenligt restvärde 740.309 504.810 
  
 Växthus 
  Ingående anskaffningsvärde 3.956.756 3.956.756 
  Utgående ack. Anskaffningsvärde 3.956.756 3.956.756 
  Ingående avskrivningar -1.523.192 -1.246.219 
  Årets avskrivningar      -276.973 -276.973 
  Utgående ack. Avskrivningar -1.800.165 -1.523.192 
  Utgående planenligt restvärde 2.156.591 2.433.564 
   
 
 Mark 3.872.412 3.872.412  
 
 Summa Byggnader och Mark 123.924.952 98.895.416 
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    2007 2006 
  
 Maskinell utrustning 
  Ingående anskaffningsvärde 154.181.172 139.055.650 
  Överfört från pågående arbeten 23.824.577 10.099.250 
  Inköp 2.361.845     5.026.272 
  Utgående ack. Ansk.värden 180.367.594 154.181.172 
  Ingående avskrivningar -96.067.449 -86.448.900 
  Årets avskrivningar   -8.964.275   -9.618.549 
  Utgående ack. Avskrivningar -105.031.724 -96.067.449 
  
 Summa maskinell utrustning 75.335.870 58.113.723 
  Ackumulerade överavskrivningar  -9.147.341   -7.397.807 
  Bokfört värde 66.188.529 50.715.916 
  
 Inventarier 
  Ingående anskaffningsvärde 32.763.787 31.360.423 
  Överfört från pågående arbeten  90.798 
  Inköp 2.786.962 2.029.586 
  Försäljningar -1.321.252     -717.020 
  Utgående ack. Ansk.värden 34.229.497 32.763.787 
  Ingående avskrivningar -28.241.842 -27.655.004 
  Försäljningar 1.133.831 717.020 
  Årets avskrivningar -1.583.110 -1.303.858 
  Utgående ack. Avskrivningar -28.691.121 -28.241.842 
    
 Summa inventarier 5.538.376 4.521.945 
  
 Pågående arbete 
  Ingående värde 36.541.482 25.989.553 
  Inköp 51.798.598 35.622.836 
  Avslutade arbeten -55.323.710 -25.070.907 
 Utgående värde 33.016.370 36.541.482 
  
  Taxeringsvärden:   Hörningsholm 2:48    10.480.000 kr 
                                     Hörningsholm 2:45         230.000 kr 
 
Not 3 Avser avskrivningar utöver plan 
 
Not 4 Kundfordringar 
    2007 2006 
 Anslutningskommunerna 32.442.495 33.212.256 
 Övriga kunder 1.481.597 826.651 
 Summa 33.924.092 34.038.907 
 
Not 5 Övriga fordringar 
    2007 2006 
 Anslutningskommuner 2.553.100 3.273.500 
 Momsfordran 1.652.346 0 
 Skattefordringar 1.078.980 791.946 
 Skattekonto 570.496 32.216 
 Övriga      107.401      56.599 
    5.962.323 4.154.261  
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Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
    2007 2006 
 SPP  904.024 701.757 
 Försäkringar 96.430 44.497 
 Recipientkontroll 162.900 125.000 
 El   1.227.105 0 
 Kemikalier 0 457.499 
 Övriga interimsfordringar 522.419 538.672 
    2.912.878 1.867.425  
 
Not 7 Återstående skuld på upptagna lån: 
    2007 2006  
 Nordea, långfristigt 190.000.000 176.720.000 
 Nordea Kortfristigt 29.636.884 4.040.000  
   

Bolaget har en beviljad kredit på 40 mkr kr per 071231 varav 10 mkr är tillfälligt 
tom 070131, av kredit har 29.636.884 utnyttjats per 071231. 
 

Not 8 Övriga skulder 
    2007 2006 
 Momsskuld 3.992.307 4.403.510  
 Anslutningskommuner 2.553.100 3.273.500 
 Källskatt 443.001 520.327 
 Fora  5.354 18.442  
 Skuld trädgården 0 80.988 
 Aktuell skatteskuld 283.600 0 
 Övriga 19.796            691 
    7.297.158 8.297.458  
 
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
    2007 2006  
 El   964.614 171.095 
 Semester och löneskuld 990.849 934.088 
 Pensionsskatter 1.341.216 1.139.221 
 Sociala kostnader 434.992 451.787 
 Slamtransporter 396.096 446.371 
 Räntekostnader 1.225.178 663.016 
 Hyror 0   15.600 
 Borgensavgifter 163.385 987.500 
 Anslutningsavgifter 2007 25.825.000 26.375.000 
 Avtalspension 46.281 710.839 
 Övriga interimsskulder                239.436    80.203 
    31.627.047 31.974.720 
  
Not 10 Revisionsarvode 
    2007 2006  
 Revisionsuppdrag 90.819 97.000 
 Andra uppdrag 5.000 15.000 
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Bilaga 1 

 
 
 
Ekonomi för åren 2003 - 2008 (tkr)

2003 2004 2005 2006 2007 Budget 2007 Budget 2008

INTÄKTER

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

Övriga intäkter 1 358        1 345        1 255        3 269        3 584        1 550        1 700        
Varav rörelse 1 294                   1 310                   1 248                   3 184                   3 431                   1 500                   1 700                   

Varav räntor 64                        35                        7                          85                        153                      50                        -                        

Summa intäkter 85 358     89 345     90 255     96 769     109 084   107 050   105 000   

KOSTNADER

Driftkostnader -64342 -61935 -61471 -71463 -82569 -80350 -78750 
Varav försäkringar -431 -489 -498 -447 -494 -550 -510 

Varav recepient -1375 -1463 -1524 -1595 -2666 -1610 -1630 

Varav Elström -17375 -15099 -14683 -14624 -22585 -21685 -19600 

Varav kemilkalier -8717 -8917 -6501 -8958 -4194 -8390 -9635 

Varav slamtransporter -3480 -3546 -2728 -6652 -6213 -5000 -5500 

Varav lönekostnader -19981 -20690 -21369 -19529 -20594 -19895 -23850 

Varav pensionkostnader -4043 -2672 -4406 -4760 -5104 -3580 -5240 

Varav arvoden -162 -179 -182 -187 -187 -190 -225 

varav revision -113 -136 -142 -170 -96 -180 -120 

Varav övrigt -8665 -8744 -9438 -11040 -20436 -19270 -12440 

Kapitalkostnader -20798 -27110 -28765 -25295 -26508 -26680 -26225 
Varav räntor -7850 -7882 -6687 -6065 -7610 -8250 -10080 

Borgensavgift 0 0 0 -987 -987 -10 -1000 

avskrivningar -17075 -17038 -17571 -18227 -16162 -18420 -15145 

avskrivningar utöver plan 4127 -2190 -4507 -16 -1749 0 0

Skatt -15 -26 -19 -11 -7 -20 -25 

Utrangeringar -203 -274 

Resultat 0 0 0 0 0 0 0
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Bilaga 2 
 
 
 
Behandlingskostnader 
 

  
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
Brukningsavgift 

 
71.600 

 
71.600 

 
77.000 

 
76.000 

 
78.000 

 
84,000    

 
88,000    

 
89,000    

 
93,500    

 
105,500 

 
Avl.mängd Mm3 

 
34,663 

 
38,269 

 
40,440 

 
39,488 

 
39,301 

 
36,81 

 
35,566 

 
35,432 

 
36,500 

 
34,191 

 
Öre/m3 avlopp 

 
207 

 
187 

 
190 

 
193 

 
198 

 
228 

 
247 

 
251 

 
256 

 
309 

 
 

 

 

 

 

 

  


