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VD har ordet:

Varaktig förändring
SYVAB OCH HIMMERFJÄRDSVERKETS anlägg-
ning är ett bra exempel på vad som kan åstad-
kommas med regionalt samarbete. Idén från 
60-talet med regional samverkan för att lösa 
den sydvästra Stockholms regionens avlopps-
problem möjliggjorde en utbyggnad med in-
dustrier och bostäder. 1974 när anläggningen 
stod klar utnyttjades ca 50 % av bassängerna 
och många var nog kritiska till en så gigantisk 
”felsatsning”. 

Men det var som så ofta sett i ett kort 
perspektiv. Tänk vilka fantastiska möjlig-
heter detta ger oss idag. Redan från början 
var man framsynt och såg till att kostsamma 
infrastrukturer dimensionerades för framtida 
bruk. Himmerfjärdsverket är idag en mo-
dern processindustri där miljön ständigt står 
i fokus. Idag renar vi vatten från ca 330 000 
människor och industrier. Tekniken har för-
ändrats i takt med att kraven skärpts. Vi har 
plats att växa, så att vi kan avlasta känsliga 
vattenförekomster från påverkan av avlopps-
vatten. Vi kan producera fordonsgas från av-
fall inte bara från våra vattenreningsprocesser 
utan också från rest produkter och källsorte-
rat matavfall.

UNDER 2010 ÖKADE ANDELEN externa substrat 
för ökad gasproduktion med nästan 300 pro-
cent och utgör idag 25 procent av materialet 
som vi gör biogas av. Vårt samarbete med Tel-
ge Återvinning gör att innehållet i den gröna 
påsen, källsorterat hushållsavfall, från bl.a. 
kommunerna Södertälje, Gnesta, Nyköping 
och Trosa, nu blir fordonsgas som minskar 
vår koldioxidbelastning på miljön från for-
donstrafiken. 

HIMMERFJÄRDEN ÄR TROLIGEN en av världens 
mest och bäst undersökta vattenförekomster. 
Undersökningarna påbörjades innan Him-
merfjärdsverket startades. Det ger oss unika 
möjligheter att studera reningsverkets inver-
kan på fjärdens vattenmiljö. För att kunna 
genomföra storskaliga experiment har Him-
merfjärdsverket provisoriska utsläppsvillkor 
och ett utredningsuppdrag att redovisa till 

miljödomstolen för att kunna fastställa per-
manenta villkor. 

Som ett led i detta pågår Himmerfjärden 
Nitrogen Study (HNS). Det handlar om 
kvävets och fosforns roll för algproduktio-
nen i fjärden. Projektet skulle enligt planen 
avslutas hösten 2010. Våren 2010 var speciell, 
efter en fantastisk vinter kom vårfloden som 
påverkade Himmerfjärden mer än på många 
år. Det medförde att det fjärde året i HNS-
projektet inte kunde genomföras som plane-
rat utan testet med maximal kväverening och 
förhöjd utsläppspunkt måste flyttas till 2011. 
Därefter bör tillräckligt underlag finnas för 
att kunna fastställa permanenta villkor för 
Himmerfjärdsverket. 

VI KOMMER ATT FÅ ÖKADE KRAV på ytterligare 
långtgående rening, det kommer att medföra 
ytterligare investeringar i Himmmerfjärdsan-
läggningen. Vi vet inte med säkerhet vad de 
framtida myndighetskraven kommer att bli, 
men vi vet tillräckligt för att kunna genom-

föra realistiska idéstudier grundade på fakta 
som vi redan nu har från forskningsresultaten 
från Himmerfjärden Nitrogen Study (HNS). 
Det är nödvändigt att vi redan nu förbereder 
oss för att kunna möta framtida krav som en-
ligt förvaltningsplanen skall vara genomförda 
till 2016.

ATT ODLA NYA MARKNADER för långsiktigt 
hållbar användning av slamprodukter är ett 
prioriterat område. Skogsgödslingsförsök be-
drivs i det boriala skogsområdet i nära samar-
bete med enskilda skogsägare, Sveaskog och 
skogsforskarna på SLU. Det är viktigt att 
dessa försök kan göras i en sådan omfattning 
så att miljö och hanteringsfrågor kan belysas 
på ett relevant vis. Ett kvalitetssystem grun-
dat på Svenskt Vattens ReVAQ-system bör 
snarast etableras för att öka förtroendet för 
denna metod att återföra näringsämnen till 
produktiv mark.

 I det dagliga arbetet kommer problem 
och störningar att förkomma, så har det alltid 
varit och så kommer det att vara även i fram-
tiden. Vi måste ha skarpa verktyg för tidigt 
upptäcka och åtgärda felfunktioner. 

Men till slut handlar det om inställningen 
hos varje enskild medarbetare för att vi skall 
klara vårt uppdrag. Vi har genomfört en ge-
nerationsväxling och det är med stor tillför-
sikt vi nu ser nya medarbetare ta vid där de 
äldre lämnat. 

PÅ SYVAB ÄR ORDEN ”VARAKTIG FÖRÄNDRING” 
kanske det som bäst beskriver vår vardag men 
även om tider förändras, mål och krav skärps 
eller utvecklas så står vår målbild fast.

• Rent vatten och användbart slam
• God resurshushållning
• Hög säkerhet för anläggning och personal
• Vi Värnar Vårt Vatten

           
 Carl-Olof Zetterman, VD
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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 VA 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:

Service
Birgitta Sundin

Administration
Lars-Göran 
Zetterman

Avdelning

Funktion

Produktion
Ulrich Brauer

Process
Sara Stridh

El 
Henrik 

Ulriksson

IT
Bertil Enberg

Arbetsledare
Vidar Svärd

Admin Ekonomi
Service/

Reception El IT Produktion
Projekt/

Utveckling
Process/

Labb

VD
Carl-Olof Zetterman

ÄGARNA GER VIA STYRELSEN DIREKTIV för verksamheten. VD ansvarar 
för att dessa verkställs och rapporterar tillbaks till styrelsen. 

Administration består av ekonomi och service. Ekonomifunktio-
nens uppgift är att se till att finanser och ekonomi fungerar väl, ut-
veckling av personella resurser samt system för information, uppfölj-
ning och analyser. Service ansvarar för mathållning, växel och städ.

Produktionsavdelningen driver, bevarar, utvecklar och underhåller 
Himmerfjärdsverket och övriga anläggningar. Den ser till att proces-
sen kan drivas och att anläggningarna underhålls för daglig drift och 
att anläggningen är i gott skick för framtiden. Avdelningen sköter in-
vesteringar, upphandlingar och projektledning. 

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

Under året har styrelsen sammanträtt fyra gånger. 

Allmänt om verksamheten
Verksamheten har bedrivits enligt plan under året. Samtliga utsläpps-
värden har understigit angivna gränser. Fr. v. Kriztina Wallin, Pia Fahrman Ring, Sereen Al-Khoury, Birgitta Sundin
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 Vatten
1 Pumpstation Eolshäll
2 Pumpstation Pilkrog
3 Tilloppstunnlar (tot 5 mil)
4 Grovgaller (2 cm spalt), 3 st
5  Huvudpumpstation  

(6 pumpar)
6 Fällningskemikalie (HEPTA)
7 Sandfång, 3 st
8 Sandtvätt, 2 st
9 Fingaller (2 mm spalt), 3 st
10 Rensdispergering (Krima)
11  Försedimenterings - 

bassänger, 14 st

12  Deammonifikations- 
bassänger, 2 st

13 Luftningsbassänger, 8 st
14  Ozonbehandling  

av returslam
15  Mellansedimenterings bassänger, 

16 st
16  Eftersedimenterings- 

bassänger, 16 st
17 Rotosil
18 Fluidbäddar, 4 st
19 Skivdiskfilter, 3 st
20 Sandfilter, 10 st
21 Utlopp (Himmerfjärden)

Slam/biomull
1 Flotation, 6 st
2 Förtjockare, 3 st
3 Förtjockarcentrifug 
4  Mottagningsstation  

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

(torkat slam)

 Biogas
1 Gasklocka
2 Gaspannor, 3 st
3  Gaskompressor- 

station, 5 st
4 Gasmotor
5 Fordonsgasanläggning 
6 Gasfackla

Diskussionerna om anslutning av Ekerö har ännu ej slutförts, pro-
jektering har satt igång enligt styrelsens beslut. I samband med att 
Ekerö skall bli delägare pågår en genomgång av hela aktieägaravtalet 
vilket har dragit ut på tiden. Samtliga ägare har dock accepterat att 
Ekerö skall bli ny delägare.

Syvab har under året tagit emot 1 382 (1 108) personer för studie-
besök, varav 719 st varit skolbarn. Under året har Syvab haft totalt 
2 857 besökare i form av säljare, entreprenörer och studiebesök. Detta 
innebär att Syvab har besökts i snitt av 13 st besökare varje dag.

En utveckling av besöksverksamheten drog igång på allvar under året 
då vår informatör även åkte ut och besökte skolor i våra ägarkommuner. 
Totalt har vi besökt och utbildat 24 skolklasser innefattande 536 barn. 
Förutom det har vi även gjort besök i 23 skolor där vi presenterat vårt 
studiematerial för kollegier och lärargrupper. Målsättningen har varit 
att öka miljömedvetandet och intressera ungdomar för ett framtida yr-
kesval inom VA-branschen samt att stärka varumärket Syvab.

I medeltal har antalet heltidstjänster varit 41,98 (36,58) varav 28,4 % 
(27,3 %) är kvinnor. Sjukfrånvaron har minskat något och ligger på 
2,74 % (3,3 %). Den låga sjukfrånvaron påverkas av det långsiktiga 
friskvårdsarbetet som pågår vid Syvab. Årets personalkonferenser har 
behandlat kommunikation, organisation och kompetens.

Marianne Forsell, Carl-Olof Zetterman
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Utgående
41,1 miljoner m3

283 ton BOD7
14,8 ton fosfor
338 ton kväve

Material- och Energiflöde 2010

Himmerfjärden

Gasanvändning
Totalproduktion 4,7 miljoner Nm3 
Till panna 1,11 miljoner Nm3

Till slamtork 0,39 miljoner Nm3

Til gasmotor 0,86 miljoner Nm3

Till uppgraderings-
anläggning (UGA) 2,02 miljoner Nm3

Till fackla 0,45 miljoner Nm3

Slam
Avvattnat slam   4 864 ton TS
Torkat slam   977 ton TS
Jordbruk  601 ton TS avvattnat slam
Jordbruk  121 tom TS slam
Skogsbruk   755 ton TS torkat slam
Jordtillverkning  260 ton TS avvattnat slam
Deponiåterställnng 0 ton TS avvattnat slam
Försöksverksamhet 0 ton TS avvattnat slam
Lager  3 485 ton TS avvattnat slam

Anslutna kommuner
284 000 personer och 50 000 personekvivalenter från industri.

Himmerfjärdsverket

Energianvändning
 El 25 200 MWh
 Oljeförbrukning 0 MWh
 Rötgasförbrukning 17 500 MWh 
 Totalt 42 700 MWh
 
Kemikalieanvändning
 Järnsulfat 1 599 ton
 Polyaluminiumklorid 312 ton
 Polymer 60 ton
 Metanol 1 557 ton

Inkommande
41,1 miljoner m3

6 960 ton BOD7
213 ton fosfor
1 480 ton kväve



Miljö, Produktion och Process
Reningsresultat
Störningar och driftproblem kommer alltid att förekomma i en pro-
cessindustri. I ett kontinuerligt förlopp är det ibland svårt att förutse 
när dessa uppstår och vad de orsakas av.  

Under 2010 års första hälft drabbades Syvab av en omfattande och 
långvarig driftstörning, vilket hade en negativ inverkan på resultaten 
för biogasproduktion och utgående vatten.  

Året började med ett pumphaveri i flotationsanläggningen som 
tillsammans med ett dolt ökande läckage i anslutning till en slam-
förtjockare skapade driftstörningar. Pumphaveriet ledde till att flota-
tionsslam inte pumpades till rötkammarna, utan istället bräddade till 
den biologiska reningen och det inkommande vattnet. 

Sammantaget medförde detta att dött flotationsslam cirkulerade i 
verket, som fick en mängd negativa påföljder: 

• Försämrade slamegenskaperna i biologiska reningen.
• Försämrade förtjockningen av primärslam. 
• Satte igen ett redan hårt belastat sandfilter.

Då sandfiltret inte längre kunde rena på normal nivå, så fick en del 
vatten ledas förbi slutpoleringssteget. Vidare sammanföll de interna 
störningarna i anläggningen med snösmältningen, vilket innebar en 
ökad belastning av smältvatten till anläggningen. Utan väl fungerande 
drift av skivdiskfilter, sandfiltret och flotationsanläggningen försämra-
des avskiljningen av suspenderat material. 

Konsekvensen blev förhöjda halter av suspenderat material i utgå-
ende vatten, vilket i sin tur gav förhöjda halter av BOD7, totalfosfor 
och totalkväve i utgående vatten. Förbigången av vattnet ledde till att 
riktvärdet på 8 mg/l för BOD7 överskreds för första och andra kvartalet.

För att komma till rätta med problemen så reparerades den have-
rerade pumputrustningen skyndsamt för att sedan kunna återgå till 
normal drift. Därefter har utrustningen successivt byts ut för att bli 
mer pålitlig. Andra åtgärder som vidtagits är att nya övervakningsruti-
ner har införts samt att höja larmprioriteringen, vilket gör att Syvab’s 
operatörer i framtiden snabbare kan identifiera en felfunktion i flota-
tionsanläggningen.

I mars påbörjades bytet av sand i filteranläggningen och i början av 
september var samtliga tio filter åter i normal drift. 

I mitten av maj återgick reningsresultaten till normalt låga nivåer 
tack vare att de första renoverade sandfiltrena togs i drift och att av-
loppsvattnet blev varmare, vilket gynnar den biologiska reningen.

I september identifierades den okända läckagekällan i en av re-
ningsverkets slamförtjockare, som fungerar som ett mellanlager för 
flotationsslam. Läckaget reparerades omedelbart och efter det märktes 
en tydlig förbättring i verket. 

Under sommaren och hösten fungerade reningen mycket stabilt 
och samtliga reningskrav underskreds på årsbasis.

Inkommande flöde uppgick totalt till 41,5 miljoner m3, vilket mot-
svarar 113 760 m3/d.

Biogas och slam
Under 2010 var det fortsatt fokus på biogasproduktionen. Inpump-
ningen av externt organiskt material till rötkammarna har ökat under 
året och den organiska belastningen har ökat med ca 30 %. Under 
första halvåret hade man problem med uppehållstiden i rötkammarna 
som bara låg på ca 15 dagar. Detta ledde till att slam och externt orga-
niskt material inte hann brytas ned och gasproduktionen sjönk till en 
lägre nivå än normalt. Anledningen till den korta uppehållstiden var 
att man hade problem med att förtjocka primärslammet före rötning-
en. Under sommaren installerades onlinemätning av TS-halten både 
i försedimenteringsbassängerna och i gravitationsförtjockaren. Detta 
möjliggjorde effektivare utpumpning både från bassängerna och från 
förtjockaren och snabbt höjdes TS-halten och uppehållstiden ökade 
till ca 21 dygn. 

Under året gjordes försök att blanda de tre inkommande substrat-
strömmarna, primär- och flotationsslam samt externt organiskt ma-
terial, innan det pumpades in till rötkammarna. Förhoppningen var 
att få en bra omblandning av substraten och på så sätt öka gasutbytet, 
men försöket visade inte de positiva resultaten man hade förväntat 
sig. En mätning av producerad mängd metangas från blandningskam-
maren visade att omblandningen blev så bra att biogasproduktionen 
startade redan före rötkammarna. I september återgick man därför till 
att pumpa in primärslammet för sig, men fortsatte att blanda flota-
tionsslam och externt organisk material i blandningsbassängen. 4

Parameter 2010 Villkor Typ av villkor
Tot-N 8,2 10 Riktvärde som årsmedel
Tot-P 0,35 0,5 Provisoriskt riktvärde som årsmedel
BOD 6,6 8 Riktvärde som kvartalsmedel och 

gränsvärde som årsmedel
COD 40 70 Riktvärde som årsmedel

Reningsresultat i mg/l 

Fr. v. Thomas Mård, Daniel Nygren, Jannice Örnmark, Karri Jokinen  
och Lars-Göran Zetterman
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Genom att få upp uppehållstiden och enbart blanda flotationsslam 
och externt organiskt material före rötningen ökade biogasproduktio-
nen med nästan 30 %. För att upprätthålla den höga gasproduktionen 
är tillsatsen av externt organiskt material mycket viktig. Under året 
har man därför slutit nya avtal om leverans av material. Mängden 
mottaget organiskt material ökade med ca 300 % under 2010 jämfört 
med 2009. Under 2010 stod de externa organiska materialen för ca 
25 % av den organiska belastningen på rötkammarna.

Vintern kom tidigt 2010 och det ledde till att leveranserna av ex-
ternt organiskt material minskade på grund av att materialet frös hos 
leverantörerna. 

I augusti blev Himmerfjärdsverket certifierade enligt ReVAQ. 
Certifieringen har medfört ett aktivt uppströmsarbete för att minska 
mängden prioriterade metaller i inkommande avloppsvatten, kartläg-
ga utsläppsförhållandena av dagvatten till tunnelsystemet samt identi-
fiera prioriterade kemikalier som släpps till spillvattennätet från de A-, 
B- och C-verksamheter som är anslutna till Himmerfjärdsverket. Res-
pektive kommun ansvarar för att deras uppströmsarbete blir utfört. 
Botkyrka och Salem kommun samt Telge Nät i Södertälje anlitar dock 
Syvab för att utföra arbetet medan Stockholm Vatten och Nykvarns 
kommun själva genomför sitt arbete. 

Under både våren och hösten genomförde Syvab en två veckors 
provtagningsperiod med kontinuerlig flödesproportionell provtag-
ning vid tio mätstationer i tunnelsystemet. Proverna analyserades på 
tungmetaller och fosfor och på basis av resultaten och registrerade 
vattenflöden beräknades massflöden som återspeglar föroreningssitua-
tionen i respektive upptagningsområde. Under 2010 och 2011 är syftet 
att kartlägga förhållandena i upptagningsområdet och identifiera käl-
lorna till föroreningarna. Utifrån resultaten tas sedan beslut om vilka 
åtgärder som ska vidtas för att förbättra kvaliteten på inkommande 
vatten och på så sätt förbättra slamkvaliteten.

DeAmmon
Under slutet av 2009 fick deammonifikationen, den separata bio-
logiska behandlingen av rejektvattnet från avvattningen av rötslam, 
kraftiga driftproblem vilket gjorde att en mycket stor del av bakte-

4

Anders Nordberg

Fr. v. Thomas Mård, Karri Jokinen, Henrik Ulriksson, Pär Klockar 
och Nugusse Berhane.
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riekulturen förlorades. Intensiv processkontroll under året har gett 
goda resultat och i slutet av 2010 var båda linjerna tillbaka i normal 
kapacitet. 

Syvab har tillsammans med Läckeby Water Group/Purac och KTH 
sammanställt en vetenskaplig artikel som innehåller resultat och er-
farenheter av Himmerfjärdsverkets deammonifikationsprocess. Arti-
keln presenterades av KTH på konferensen ”Nutrient Recovery and 
Management 2011 – Inside and Outside the Fence” i Miami i januari 
2011. Förhoppningen är att sedan få artikeln publicerad i WEF- och 
IWA-tidskrifter.

HNS
2010 var tänkt att vara det sista året inom det storskaliga experimen-
tet i recipienten med syftet att studera miljönyttan av långtgående 
närsaltsreduktion. Himmerfjärdsverket skulle därför under 2010 dri-
vas med maximal kväverening för att studera kvävets betydelse i reci-
pienten. Vintern 2010 var exceptionell på många sätt. Den kraftiga 
snösmältningen påverkade förhållandena i recipienten så pass mycket 
att året inte blev representativt och därför inte gick att utvärdera.  
Syvab beslutade därför i samråd med projektledaren Ulf Larsson från 
Stockholms universitet att ej prioritera projektmålet att maximera 
kvävereningen.

Forskning och Utveckling
De forsknings och utvecklingsprojekt som Syvab medverkar i har alla 
direkt koppling till företagets behov för att minska energiförbruk-
ningen och möta dagens och framtida reningskrav på ett resurs- och 
kostnadseffektivt sätt.

I slutet av 2009 startades Mälardalsklustret, som är ett forsknings- 
och utbildningskonsortium. Syvab är en av medlemmarna tillsam-
mans med lärosätena och andra VA-organisationer i Mälardalen samt 
IVL, Svenska miljöinstitutet. Syftet med klustret är att genom forsk-
ning och utveckling främja utvecklingen inom fyra områden; utveckla 
mer effektiva och resurssnåla reningsprocesser, utreda lösningar för 
att nå framtida mer restriktiva reningskrav, utreda lösningar för att 
etablera en hållbar återföring av växtnäring och organiskt material till 
åkermark samt utveckla metoder för att erhålla ett högre biogasutbyte.

Syvab är tillsammans med Käppalaförbundet och Stockholm Vat-
ten med och finansierar ett doktorandprojekt som leds av IVL och 
Uppsala universitet. Syftet med projektet är att energieffektivisera till-
satsen luft till den biologiska reningen genom effektiv styrning med 
hjälp av en ILC-regulator. 

Under hösten startade ett examensarbete på Himmerfjärdsverket 
som ingår inom ramen för doktorandprojektet. Syftet med examens-
arbetet är att utreda dagens nyckeltal samt studera en första styrnings-
strategi för tillsatsen av luft. Examensarbetet avslutas i februari 2011. 

Utanför ramen av Mälardalsklustret är Syvab med och finansie-
rar ett antal fler forskningsprojekt. Det storskaliga experimentet i 
recipienten, Himmerfjärden Nitrogen Study, som har som syfte att 

studera miljönyttan av långtgående närsaltsreduktion fortsätter ytter-
ligare två år. 

Inom Himmerfjärden Nitrogen Study finansierar Syvab även en 
studie där man med hjälp av satellitbilder tolkar vattenkvaliteten i 
olika vattendrag. 

Utsläppen av växthusgaser från avloppsreningsverk har blivit ett 
aktuellt ämne då tidigare studier har visat att det bildas betydande 
mängder metangas och lustgas i reningsprocesserna. Syvab är med och 
finansierar en studie som utförs av IVL, JTI och SLU och som har 
som syfte att studera hur utsläppen av växthusgaser kan minskas. 

Framtida utveckling
Inom de närmaste åren kommer kraven på reningsverken i Norra Öst-
ersjöns tillrinningsområde att öka. Åtgärderna ska vara för att möta de 
nya kraven och vara genomförda senast 2016. 

Vilka de nya reningskraven kommer att bli är ännu inte fastställt, 
men för att möjliggöra att Himmerfjärdsverket når hårdare krav år 2016 
har en utredning startat. I utredningen arbetar Syvab efter fyra olika 
scenarion för utgående halter av kväve, fosfor och BOD7. Fyra kon-
sultfirmor har anlitats för uppdraget att utreda hur Himmerfjärdsverket 
ska byggas om för att nå kraven i de olika scenarierna. Syvab ställer 
hårda krav på en ny framtida anläggning; den ska vara energieffektiv, 
kemikaliesnål och släppa ut mindre mängd växthusgaser än befintlig 
anläggning. Konsulternas idéer kommer att redovisas i februari 2011 
och därefter kommer förslagen att utvärderas av Syvab. Till hösten 2011 
kommer en styrelsekonferens att genomföras där resultatet från idéstu-
dien diskuteras och den framtida inriktningen att beslutas. Det finns då 
tid för att under 2011–2012 genomföra test av olika reningstekniker. För 
att kunna möta de nya kraven bör beslut om processutformning för det 
framtida Himmerfjärdsverket fattas i slutet av 2012 för att projektering 
och byggnation ska kunna vara klart till 2016. 

Håkan Andersson och Kenneth Öhman.
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Ekonomisk information
Ägarnas avgifter till företaget var 110,0 (106,5) mkr. Övriga intäkter 
10,6 (7,4) mkr. De slutliga anslutningsavgifterna fördelas enligt nedan:

     2010 2009
Botkyrka kommun 25.982.000 (23,6 %) 25.773.000 (24,2 %)
Nykvarns kommun 1.940.000   (1,8 %) 1.810.520 (1,7 %)
Salems kommun 3.527.000   (3,2 %) 3.621.000 (3,4 %)
Stockholm Vatten VA AB 43.824.000 (39,8 %) 41.428.520 (38,9 %)
Telge i Södertälje AB 34.727.000 (31,6 %) 33.867.000 (31,8 %)

110.000.000 106.500.040 

Anslutningsavgifter 

Genom styrelsebeslut i september 2009 har beslut tagits att prelimi-
när avgift är slutlig avgift, den preliminära avgiften grundar sig på tre 
föregående årens verkliga utfall. Förändringen innebär ingen skillnad 
i beräkningsgrund men ger mjukare förändringar över åren och ett 
debiteringssystem som är lättare att förutse för kommunerna. 

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

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

Driftkostnaderna var 86,1 (81,4) mkr. 
Avskrivningar och finansiella kostnader var 34,1 (31,7) mkr.
Intäkterna för året överstiger kostnaderna med 348,2 (750,1) tkr, 

mellanskillnaden överförs till obeskattade reserver i form av att tidi-
gare överavskrivning gottskrives. Den totala kostnaden delat med in-
kommande mängd vatten ger en kostnad om 2,65 (2,84) kr/m3.
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Syvab har tidigare säkrat räntor genom s.k. ränteportfölj enlig fast-
ställd finansieringspolicy 2007. Finansieringsläget i ränteportföljen 
per 101231 var 327 (279) mkr upplånat, medelränta 3,94 % (3,81 %) och 
3,01 (3,9) år genomsnittligt förfallotid. Finansieringspolicyn anger att 
max 40 % av låneförfallen får ske inom en 12 månadersperiod, läget 
101231 var 26 % (14 %).
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Likviditet
Under året har nyupplåning skett med borgensförfarande om 50 mkr, 
upplåning skedde i november. Under året har kontokredit utnyttjats, 
krediten uppgår till max 50 mkr.  Likviditeten är god per 101231.
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Likviditet 

Elportfölj
Elkostnader är den enskilt största kostnadsposten och motsvarar 19 % 
(19 %) av Syvab’s hela budget. Syvab har en elportfölj som har som syf-
te att hålla låga priser och stabilare prisnivåer.  Elportfölj innebär att 
prissäkring görs med olika täckningsgrader enligt en fastställd norm. 
Valet av elportfölj har för 2010 inneburit ca 1 086 tkr lägre kostnad 
mot att vi hade valt rörliga priser.
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Investeringar
Investeringar delas upp i tre kategorier:

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

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

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

Även under 2010 har reinvesteringsprogrammet fortsatt enligt fast-
ställd plan, avsikten är att när denna slutförts skall reinvesteringstakten 
motsvara avskrivningstakten. Status på anläggning har nu höjts betyd-
ligt och med positiv följd att underhållskostnader sjunker.

Pågående arbeten till ett värde av 73,6 (2,8) mkr avslutats och ak-
tiverats samtidigt som nya pågående arbeten startat till ett värde 30,1 
(39,4) enligt fastställd plan. Detta innebär att kontot pågående arbe-
ten minskat från 67,9 mkr till 24,4 mkr. 

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. Inga nyinvesteringar 
eller akutinvesteringar har gjorts under året. Investeringarna uppgick 
totalt till 39,1 (59,0) mkr.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000
Investplaner

Investerat

Pågående arbete

- 14- 13- 12- 11- 10- 09- 08- 07- 06- 05- 04- 03- 02

Investeringar 

Nyckeltal
Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av nyckeltal. 
Ur tabellen kan utläsas att soliditet och kassalikviditet är mycket låga 
och som skulle vara oroande för ett traditionellt företag.  Syvab är ett 
kommunalt bolag och soliditeten är låg då ägarna valt ett lågt eget 
kapital mot att man lämnar borgensteckning för samtliga lån.  När 
det gäller kassalikviditeten så betalas anslutningsavgifter 4 ggr per år 
till Syvab och kalenderåret visar en ögonblicksbild som inte är riktigt 
rättvisande för Syvab’s genomsnittliga likviditet. Om man tar en upp-
lysning på Syvab kan man utläsa att bolaget har A-raiting och att inga 
betalningsanmärkningar finns.

Nyckeltal (tkr) 2006 2007 2008 2009 2010
Nettoomsättning 96 683 108 930 106 912 113 855 120 593
Resultat ef finansnetto 27 1.757 -644 762 379
Balansomslutning 240 690 280 639 317 569 353 811 385 406
Soliditet 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04
Kassalikviditet 0,76 0,52 0,62 0,60 1,16

Förslag till disposition av vinst
Företaget redovisar ingen vinst för 2010. 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 2010 2009

Nettoomsättning

Anslutningskommunernas avgifter 110.000.000 106.500.040

Övriga rörelseintäkter 10.593.007 7.354.545

Summa intäkter 120.593.007 113.854.585

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 10 -55.978.019 -52.197.355

Personalkostnader 1 -30.142.917 -29.212.720

Avskrivningar 2 -22.384.750 -21.141.991

Summa rörelsens kostnader -108.505.686 -102.552.066

Rörelseresultat 12.087.321 11.302.519

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1.090 1.118

Räntekostnader och liknande resultatposter -10.820.392 -9.658.311

Övriga finansiella kostnader -889.303 -883.290

Resultat efter finansiella poster 378.716 762.036

Bokslutsdispositioner  3 -348.260 -750.128

Skatt på årets resultat -30.456 -11.908

Årets resultat 0 0

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.
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Balansräkning
TILLGÅNGAR Not 101231 091231

Anläggningstillgångar 2

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 174.837.082 138.975.132

Maskinell utrustning 116.707.275 99.070.977

Inventarier 7.597.165 6.974.632

Pågående arbeten 24.412.508 67.905.456

Summa materiella anläggningstillgångar 323.554.030 312.926.197

Omsättningstillgångar Not 101231 091231

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 39.459.042 35.585.964

Övriga fordringar 5 9.650.008 3.436.451

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 3.193.894 1.851.154

Kassa och bank 9.548.603 11.626

Summa omsättningstillgångar 61.851.547 40.885.195

385.405.577 353.811.392

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Nettoomsättning 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 

samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Resultat efter finansnetto 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före 

extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och 

skatter.

Kassalikviditet 

Omsättningstillgångar exklusive lager delat med kortfristiga 

skulder.

Upplysningar till enskilda poster

Periodens leasingkonstnader har uppgått till 137 802 (34 348) kr.
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Belopp i tkr

Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 101231 091231

Eget kapital 11

Bundet eget kapital

Aktiekapital (120 st) 120.000 120.000

Reservfond 20.000 20.000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 14.432 14.432

Årets resultat 0 0

Summa Eget kapital 154.432 154.432

Obeskattade reserver 3 9.567.600 9.219.340

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 7 324.500.000 277.000.000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 7 2.000.000 18.337.451

Leverantörsskulder 7.838.992 10.547.565

Övriga skulder 8 6.543.947 5.174.852

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 34.800.606 33.377.752

Summa kortfristiga skulder 51.183.545 67.437.620

385.405.577 353.811.392

POSTER INOM LINJEN

Ställda panter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

16  Syvab | www.syvab.se



Kassaflödesanalys
2010 2009

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 12.087 11.303

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 22.385 21.142

Vinst (-) /förlust (+) vid avyttring av inventarier -251 -295

34.221 32.150

Erhållen ränta 1 1

Erlagd ränta -12.138 -10.604

Betald inkomstskatt -40 -255

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 22.044 21.292

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) /minskning (+) av fordringar -11.411 1.891

Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder 502 -2.545

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11.135 20.638

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -33.228 -59.031

Försäljning av inventarier 467 -344

Kassaflöde från investeringsverksamheten -32.761 -58.687

Finansieringsverksamheten 

Upptagna lån 47.500 38.051

Amortering av skuld -16.337 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 31.163 38.051

Ökning (+)/minskning (-) av likvida medel 9.537 2

Likvida medel vid årets början 12 10

Likvida medel vid årets slut 9.549 12

Belopp i tkr
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Noter
Not 1 Personal

Medelantalet heltidsanställda inklusive projektanställda har under året varit 41,98 (36,58) varav kvinnor 11 st (10).

Personalkostnader Styrelse och VD Övriga anställda

2010 2009 2010 2009

Löner och andra ersättningar 1.146.845 1.005.621 16.923.105 15.345.955

Pensionskostnader 243.520 212.082 3.958.503 4.927.782

Övriga sociala kostnader 349.542 414.830 6.295.686 6.169.784

Personalkostnader 2010, (summerat)

Löner och andra ersättningar 18.069.950

Pensionspremier   4.202.023

Sociala kostnader   6.645.228

Övrig personalkostnader  497.586

Summa personalkostnader 30.142.917

Styrelsen består av 8 personer varav 1 kvinna, företagsledning består av 3 män och 1 kvinna.  Sjukfrånvaron under året var 2,74 % 

(3,3 %). Två personer har varit sjuka längre än 60 dagar, helt eller delvis, under året.  Sjukfrånvaro för åldersgruppen under 30 år 

var 3,12 (3,09) %, från 30–49 år 1,62 (2,37) % och för åldersgruppen över 49 år 4,10 (4,46)  %. 

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

Not 2 Anläggningstillgångar och avskrivningar

Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas anskaffningsvärde har minskat med  statsbidrag  

och fördelas över den beräknade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider har tillämpats:

Byggnader och mark Inventarier

Mark Avskrives ej Växthus 5 år

Konst Avskrives ej Övriga inventarier 10/5 år

Reningsverk 33 år

Tunnlar 100 år Maskinell utrustning 15/10/5 år

Ledningar 33 år

Byggnader/Bostäder 50 år

Växthus 15 år
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Noter
Reningsverk 2010  2009

Ingående anskaffningsvärden 273.610.812 269.576.093

Överfört från pågående arbeten 41.549.768 300.000

Inköp 929.712 3.734.719

Ingående statsbidrag -19.000.000 -19.000.000

Klimatbidrag för året -3.900.000 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 293.190.292 254.610.812

Ingående avskrivningar -159.359.502 -155.235.934

Årets avskrivningar -3.928.367   -4.123.568

Utgående ack avskrivningar -163.287.869 -159.359.502

Utgående planenligt restvärde 129.902.423 95.251.310

Tunnlar

Ingående anskaffningsvärde 98.085.587 98.085.587

Överfört från pågående arbeten 0 0

Ingående statsbidrag -12.000.000 -12.000.000

Utgående ack. anskaffningsvärden 86.085.587 86.085.587

Ingående avskrivningar -70.388.577 -70.172.793

Årets avskrivningar -215.786               -215.784

Utgående ack. avskrivningar -70.604.363 -70.388.577

Utgående planenligt restvärde 15.481.224 15.697.010

Ledningar

Ingående anskaffningsvärde 42.385.412 42.276.717

Överfört från pågående arbeten 2.368.635 0

Inköp 0 108.695

Utgående ack. anskaffningsvärde 44.754.047 42.385.412

Ingående avskrivningar -26.517.115 -25.449.903

Årets avskrivningar -1.067.212      -1.067.212

Utgående ack. avskrivningar -27.584.327 -26.517.115

Utgående planenligt restvärde 17.169.720 15.868.297

Byggnader/Bostäder

Ingående anskaffningsvärde 2.678.983 2.004.796

Inköp 0 674.187

Utgående ack. anskaffningsvärden 2.678.983 2.678.983

Ingående avskrivningar -595.525 -541.944

Årets avskrivningar -53.579 -53.581

Utgående ack. avskrivningar -649.104 -595.525

Utgående planenligt restvärde 2.029.879 2.083.458
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Växthus 2010 2009

Ingående anskaffningsvärde 3.956.756 3.956.756

Inköp 17.963 0

Utgående ack. anskaffningsvärde 3.974.719 3.956.756

Ingående avskrivningar -2.354.111 -2.077.138

Årets avskrivningar -278.231     -276.973

Utgående ack. avskrivningar -2.632.342 2.354.111

Utgående planenligt restvärde 1.342.377 1.602.645

Mark

Ingående anskaffningsvärden 8.472.412 4.332.412

Inköp 439.047 4.140.000

Utgående ack. anskaffningsvärden 8.911.459 8.472.412

Summa Byggnader och Mark 174.837.082 138.975.132

Maskinell utrustning

Ingående anskaffningsvärde 226.784.084 214.512.285

Överfört från pågående arbeten 27.712.148 2.520.550

Inköp 8.686.145 9.751.249

Ingående klimpbidrag -3.900.000 0

Utrangerat -3.280.000 0

Utgående ack. Ansk.värden 256.002.377 226.784.084

Ingående avskrivningar -127.713.107 -114.518.369

Årets avskrivningar -14.861.995 -13.194.738

Utrangerat 3.280.000 0

Utgående ack. Avskrivningar -139.295.102 -127.713.107

Summa maskinell utrustning 116.707.275 99.070.977

Ackumulerade överavskrivningar -9.567.600 -9.219.340

Bokfört värde 107.139.675 89.581.637

Noter
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Noter
Inventarier 2010 2009

Ingående anskaffningsvärde 38.931.037 38.211.393

Överfört från pågående arbeten 1.991.326 0

Inköp 826.125 1.215.773

Försäljningar -1.070.220 -496.129

Utrangerat -1.220.000 0

Utgående ack. Ansk.värden 39.458.268 38.931.037

Ingående avskrivningar -31.956.405 -30.199.008

Försäljningar 854.882 447.026

Utrangeringar 1.220.000

Årets avskrivningar -1.979.580 -2.204.423

Utgående ack. avskrivningar -31.861.103 -31.956.405

Summa inventarier 7.597.165 6.974.632

Pågående arbete 2010 2009

Ingående värde 67.905.456 31.324.732

Inköp 30.128.929 39.401.274

Avslutade arbeten -73.621.877 -2.820.550

Utgående värde 24.412.508 67.905.456

Taxeringsvärden: Byggnad:

Hörningsholm 2:48 14.482.000 kr 

Hörningsholm 2:45      0 kr

Hörningsholm 2:42 0 kr

Hörningsholm 2:214 1.240.000 kr 498.000 kr

Hörningsholm 2:250 0 kr 

Not 3 Avser avskrivningar utöver plan

Not 4 Kundfordringar 2010 2009

Anslutningskommunerna 36.876.479 34.523.204

Övriga kunder 2.582.563 1.059.760

Summa 39.459.042 35.585.964
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Not 5 Övriga fordringar 2010 2009

Skattefordringar 1.360.645 1.342.458

Skattekonto 1.754.285 2.081.792

Klimpbidrag 6.337.500 0

Övriga 197.578     12.201

9.650.008 3.436.451

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2010 2009

Pensioner 337.023 401.046

Recipientkontroll 140.750 0

El 1.312.779 999.978

Fakturor för vidarefakturering 153.178 0

Övriga interimsfordringar 1.250.164 450.130

3.193.894 1.851.154

Not 7 Återstående skuld på upptagna lån 2010 2009

Nordea, långfristigt 290.000.000 240.000.000

SEB långfristigt 34.500.000 37.000.000

324.500.000 277.000.000

Nordea Kortfristigt 0 16.337.451

SEB Kortfristigt 2.000.000 2.000.000

2.000.000 18.337.451

Bolaget har en beviljad kredit på 50 mkr kr per 101231. Kredit är ej utnyttjad per 101231.  

SEB kortfristigt avser amortering 2010.

Not 8 Övriga skulder 2010 2009

Momsskuld 6.043.708 4.735.042

Källskatt 475.932 423.813

Aktuell skatteskuld 24.307 15.997

6.543.947 5.174.852

Noter
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Noter
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2010 2009

El 1.334.253 996.888

Semester och löneskuld 929.041 1.061.952

Pensionsskatter 1.004.952 1.246.931

Sociala kostnader 462.087 425.505

Slamtransporter 206.699 402.768

Räntekostnader 894.951 1.322.797

Borgensavgifter 0 9.750

Anslutningsavgifter 29.251.000 27.500.000

Övriga interimsskulder 717.622 411.161

34.800.605 33.377.752

Not 10 Övriga externa kostnader

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

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

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

Revisionsuppdrag

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

ställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 

rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av 

sådana övriga arbetsuppgifter.  

Mazars SET Revisionbyrå AB 2010 2009

Revisionsuppdrag 115.000 112.500

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 40.085 106.922

Övriga tjänster 20.000 50.000

Summa 175.085 269.422  

Not 11 Eget kapital

Antal A-aktier: 120 st med ett kvotvärde på 1.000 kr

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat

Ingående balans 120 000 20.000 14.432 0

Disposition enligt beslut av årets årsstämma 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 0

120.000 20.000 14.432 0
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Revisionsberättelse
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Granskningsrapport
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Bilagor

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010

Brukningsavgift 76.000 78.000 84.000 88.000 89.000 93.500 105.500 103.300 106.500 110.000

Avl.mängd Mm3 39.488 39.301 36.81 35.566 35.432 36.500 34.191 39.653 37.516 41.522

Öre/m3 avlopp 193 198 228 247 251 256 309 261 284 265

INTÄKTER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Budget -10 Budget -11

Brukningsavgift  89.000     93.500     105.500     103.300     106.500     110.000    110.000 117.000

Övriga intäkter  1.255     3.269     3.584     3.926     7.356     10.593     8.000     12.415    

Varav rörelse  1.248     3.184     3.431     3.612     7.355     10.593    8.000 12.415

Varav räntor  7     85     153     314     1        0   

Summa intäkter  90.255     96.769     109.084     107.226     113.856     120.593     118.000     129.415    

KOSTNADER

Driftkostnader -61.471 -71.463 -82.569 -80.668 -81.563 -86.121 -83.520 -92.330

Varav försäkringar -498 -447 -494 -421 -402 -503 -550 -500

Varav recipient -1.524 -1.595 -2.666 -3.494 -505 -3.314 -1.750 -3.100

Varav elström -14.683 -14.624 -22.585 -19.632 -22.191 -23.223 -20.000 -22.300

Varav kemikalier -6.501 -8.958 -4.194 -3.894 -7.435 -8.462 -9.100 -9.990

Varav slamtransporter -2.728 -6.652 -6.213 -7.801 -6.498 -6.014 -7.000 -8.500

Varav lönekostnader -21.369 -19.529 -20.594 -24.801 -23.874 -23.478 -22.435 -25.265

Varav pensionskostnader -4.406 -4.760 -5.104 -5.335 -5.338 -5.147 -4.260 -4.250

Varav arvoden -182 -187 -187 -185 -192 -222 -200 -330

Varav revision -142 -170 -96 -153 -147 -115 -150 -150

Varav övrigt -9.438 -11.040 -20.436 -14.952 -14.981 -15.643 -18.075 -17.945

Kapitalkostnader -28.765 -25.295 -26.508 -26.524 -32.289 -34.392 -34.460 -37.060

Varav räntor -6.687 -6.065 -7.610 -10.232 -9.658 -10.819 -12.800 -14.410

Borgensavgift 0 -987 -987 -689 -883 -889 -700 -1.000

Avskrivningar -17.571 -18.227 -16.162 -16.281 -21.142 -22.385 -20.960 -23.650

Avskrivningar utöver plan -4.507 -16 -1.749 678 -606 -348 0 2.000

Skatt -19 -11 -7 -34 -4 -30 -20 -25

Utrangeringar

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bilaga 1 – Ekonomi för åren 2005–2011 (tkr)

Bilaga 2 – Behandlingskostnader
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Telefon 08-410 776 00 
Fax 08-530 270 08 
E-post info@syvab.se

Syvab  
Himmerfjärdsverket  
147 92 Grödinge

www.syvab.se

www.syvab.se
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