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Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2003

Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - 
SYVAB, får härmed avlämna följande förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning för
verksamheten år 2003.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Tekniska uppgifter

Uppgifter om den tekniska och administrativa delen av verksamheten lämnas i verkställande
direktörens redogörelse.

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt Miljöbalken. Tillstånd till verksam-
heten lämnades av Koncessionsnämnden den 19 april 1996. Tillståndet innebär att Himmer-
fjärdsverket får efter rening släppa ut renat avloppsvatten från anslutna kommuner, samt att 
genomföra ansökta utbyggnader och förändringar av reningsanläggningen. Tillståndet gäller för
en inkommande vattenmängd av 130.000 m3 per dygn som årsmedeltal.

Tillståndet är förenat med provisoriska villkor som förlängts till och med november 2003:

Förorening Riktvärde, årsmedeltal
BOD7 15 mg/l
P-tot 0,5 mg/l
N-tot 15 mg/l

Förorening som sker genom bräddning vid reningsverket skall inrymmas i ovan givna värden. En
begäran om ytterligare förlängning är inlämnad till miljödomstolen.

För 2003 har inkommande vattenmängd varit 101.000 m3 per dygn som årsmedeltal och utgående 
halter:

BOD7 = 6,7 mg/l
P-tot = 0,31 mg/l
N-tot = 4,1 mg/l

Vid verket har ca 25.800 m3 (23,6% TS) slam avskiljts, varav ca 6.400 m3 torkats till ca 90% TS.
Totalt har ca 29.000 ton slam av produktionen och från lagret gått till markbyggnad, sluttäckning
tipp och diverse försök.

På Institutionen för Systemekologis begäran har full kväverening körts hela året för att utröna om
den giftiga varianten av blågröna alger uppkommer.
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Hörningsholm 2:48

Den fastighet med växthusanläggning som köptes från Grödinge Trädgårds ABs konkursbo i slutet
av 1991 och som angränsar till Himmerfjärdsverket har sedan 1995 varit utarrenderad till Himmer-
fjärds Handelsträdgård AB. Ett nytt kontrakt som sträcker sig till november 2017 tecknades under
2002. I ett längre perspektiv är det framför allt anläggningens energibehov som kan integreras med
Himmerfjärdsverket.

Ekonomiska uppgifter

Anslutningsavgiften fördelas enligt nedan:

2003 2002

Botkyrka kommun 19.824.000 (23,6%) 17.472.000 (22,4%)
Nykvarns kommun 1.428.000 (1,7%) 1.404.000 (1,8%)
Salems kommun 2.520.000 (3,0%) 2.418.000 (3,1%)
Stockholm Vatten 35.448.000 (42,2%) 31.824.000 (40,8%)
Södertälje kommun 24.780.000 (29,5%) 24.882.000 (31,9%)

            84.000.000 78.000.000

Skillnaden mellan preliminär och slutlig anslutningsavgift regleras avtalsenligt efter 1 juli 2004.

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

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagsstämmans förfogande fritt eget kapital,
14.432 kr balanseras i ny räkning.

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

2003 2002
Rörelsens intäkter
Anslutningskommunernas avgifter 84.000.000 78.000.000
Övriga rörelseintäkter 1.294.457 803.211

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader (Not 9) -39.568.578 -31.442.362
Personalkostnader (Not 1) -24.890.260 -22.133.412
Avskrivningar (Not 2) -17.075.088 -19.108.745
Jämförelsestörande post (Not 3) - -4.600.000
Övriga rörelsekostnader -85.541 -36.810

Rörelseresultat 3.674.990 1.481.882

Ränteintäkter 63.580 180.579
Övriga finansiella intäkter 393 1.089
Räntekostnader -7.824.681 -8.763.583
Övriga finansiella kostnader -25.823 -26.104

Resultat efter finansiella poster -4.111.541 -7.126.137

Bokslutsdispositioner (Not 4) 4.126.670 7.149.056

Skatt på årets resultat -15.129 -22.919

Årets resultat 0 0
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 031231 021231

Anläggningstillgångar (Not 2)

Byggnader och mark 102.878.226 109.511.425
Maskinell utrustning 53.883.587 59.960.346
Inventarier 4.578.759 5.057.977
Pågående arbeten 3.022.401 539.451

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 100.662 279.646
Övriga fordringar (Not 5) 6.965.648 3.758.357
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter (Not 6) 914.713 1.225.766

Kassa och bank 1.871 21.337

172.345.867 180.354.305
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 031231 021231

Eget kapital

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

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 14.432 14.432
Årets resultat 0 0

Obeskattade reserver (Not 4) 684.787 4.811.457

Avsättningar
Avsättningar för pensioner (Not 1) 2.600.000 2.700.000

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut (Not 7) 142.590.000 147.255.000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut (Not 7) 13.858.736 13.389.433
Leverantörsskulder 4.325.833 3.745.116
Övriga skulder 1.898.672 2.840.502
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter (Not 8) 6.233.407 5.458.365

172.345.867 180.354.305

POSTER INOM LINJEN

Ställda panter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS, kkr 2003 2002

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 3.675 1.482
Justeringar för poster som
inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 17.075 19.109
Vinst (-) /förlust (+) vid
avyttring av inventarier ___146 _____0

20.896 20.591

Erhållen ränta 64 182
Erlagd ränta -7.851 -8.790
Betald inkomstskatt ___-15 ___-23

13.094 11.960

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

Ökning (-) /minskning (+) av fordringar -2.717 -1.213
Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder___414 _-778

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10.791 9.969

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6.572 -14.496
Försäljning av inventarier ___57 _____0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6.515 -14.496

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 470 8.724
Amortering av skuld -4.765 -8.189
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4.295 535

Ökning (+) /minskning (-) av likvida medel -19 -3.992
Likvida medel vid årets början _21 4.013
Likvida medel vid årets slut 2 21
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VÄRDERINGSPRINCIPER

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

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

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

Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Personal

Medelantalet anställda under året var 43,5 st (40,5 st), varav kvinnor 8,5 st (8 st).

Personalkostnader Styrelse och VD Övriga anställda
2003 2002 2003 2002

Löner och andra ersättningar 1.024.644 999.202 13.847.543 13.002.261
Pensionskostnader 1.577.170 753.889 1.684.528 1.527.156
Övriga sociala kostnader 757.370 528.978 5.349.061 4.858.284

Avsättningar för pensioner avser tidigare anställda och har beräknats till 2.600.000 kr. 
Borgen har lämnats av ägarkommunerna. 

Styrelsen består av 6 personer varav 1 kvinna, övrig företagsledning består av 6 män.

Sjukfrånvaron under året var 3,0%. Sjukfrånvaro längre än 60 dagar var 0,6%.
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år var 3,4% och för åldersgruppen 50 år och 
äldre 2,7%.

Not 2 Anläggningstillgångar och avskrivningar

Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas anskaffningsvärde minskat med
statsbidrag och fördelas över den beräknade ekonomiska livslängden. Under året har en 
bedömning gjorts av tunnlarnas livslängd, varför avskrivningstiden ändrats till 100 år.

Följande avskrivningstider har tillämpats:
Byggnader och mark

Reningsverk 33 år
Tunnlar 100 år (tidigare 33 år)
Ledningar 33 år
Bostäder 50 år
Växthus 15 år

Maskinell utrustning 15 år
Inventarier

Datautrustning och fordon 5 år
Växthus 5 år
Övriga inventarier 10 år
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2003 2002
Reningsverk

Ingående anskaffningsvärden 214.722.182 214.084.599
Inköp 256.783 637.583
Ingående statsbidrag -19.000.000 -19.000.000
Utgående ack. Anskaffningsvärden195.978.965 195.722.182
Ingående avskrivningar -123.609.772 -117.759.347
Årets avskrivningar    -5.858.129    -5.850.425
Utgående ack avskrivningar -129.467.901 -123.609.772
Utgående planenligt restvärde 66.511.064 72.112.410

Tunnlar
Ingående anskaffningsvärde 95.936.823 95.936.823
Inköp 198.115 0
Ingående statsbidrag -12.000.000 -12.000.000
Utgående ack. Anskaffningsvärden84.134.938 83.936.823
Ingående avskrivningar -68.891.379 -66.373.275
Årets avskrivningar   _  -214.698   -2.518.104
Utgående ack. Avskrivningar -69.106.077 -68.891.379
Utgående planenligt restvärde 15.028.861 15.045.444

Ledningar
Ingående anskaffningsvärde 35.139.046 35.013.546
Inköp ___135.215 ___125.500
Utgående ack. Anskaffningsvärden35.274.261 35.139.046
Ingående avskrivningar -20.210.286 -19.360.467
Årets avskrivningar   _  -853.875  _ -849.819
Utgående ack. Avskrivningar -21.064.161 -20.210.286
Utgående planenligt restvärde 14.210.100 14.928.760

Bostäder
Ingående anskaffningsvärde 981.815 981.815
Utgående ack. anskaffningsvärden 981.815 981.815
Ingående avskrivningar -398.461 -378.825
Årets avskrivningar  -19.636  -19.636
Utgående ack. Avskrivningar -418.097 -398.461
Utgående planenligt restvärde 563.718 583.354

Växthus
Överfört pågående arbeten 3.956.756 3.952.136
Inköp        ___0 ___4.620
Utgående ack. Anskaffningsvärde 3.956.756 3.956.756
Ingående avskrivningar -415.299 -138.325
Årets avskrivningar -276.974 -276.974
Utgående ack. Avskrivningar -692.273 -415.299
Utgående planenligt restvärde 3.264.483 3.541.457

Mark 3.300.000 3.300.000

102.878.226 109.511.425
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2003 2002
Maskinell utrustning

Ingående anskaffningsvärde 121.098.172 102.392.609
Överfört från pågående arbeten 0 15.599.375
Inköp      2.479.149     3.106.188
Utrangeringar ___-350.000 _________0
Utgående ack. Anskaffningsvärden123.227.321 121.098.172
Ingående avskrivningar -61.137.826 -53.150.747
Utrangeringar 147.000 0
Årets avskrivningar   -8.352.908   -7.987.079
Utgående ack. Avskrivningar -69.343.734 -61.137.826

Utgående planenligt restvärde 53.883.587 59.960.346
Ackumulerade överavskrivningar  _ -684.787 -4.811.457
Bokfört värde 53.198.800 55.148.889

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 29.329.229 28.844.040
Inköp 1.019.650 905.918
Försäljningar -215.114 -420.729
Utgående ack. Anskaffningsvärden30.133.765 29.329.229
Ingående avskrivningar -24.271.252 -23.085.273
Försäljningar 215.114 420.729
Årets avskrivningar -1.498.868 -1.606.708
Utgående ack. Avskrivningar -25.555.006 -24.271.252

Utgående planenligt restvärde 4.578.759 5.057.977

Pågående arbete
Ingående värde 539.451 6.422.388
Inköp 2.482.950 9.716.438
Avslutade arbeten ______0 -15.599.375
Utgående värde 3.022.401 539.451

Taxeringsvärden:   Hörningsholm 2:483.756.000 kr

Not 3 Jämförelsestörande post utgörs av engångsbetald pensionspremie (3.702.000 kr) och
löneskatt (898.000 kr) avseende VD, varav 1.732.000 kr tidigare redovisats inom linjen.

Not 4 Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan.

Not 5 Skattefordringar uppgår till 488.198  kr (2002: 480.408 kr).

12



Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2003 2002

Avfallsskatt 301.580 247.392
Försäkringar 111.464 90.268
Recipientkontroll 111.000 108.750
SPP 102.474 201.525
VA-Forsk 75.000 0
Polymer   40.000 50.000
Olja 0 230.251
Växthus 0 152.912
Övriga interimsfordringar    173.195 __144.668

914.713 1.225.766

Not 7 Återstående skuld på upptagna lån, inklusive kortfristig del (4.665.000 kr), är:

2003 2002

Nordea 147.255.000 151.920.000

Av låneskulden förfaller 123.930.000  kr till betalning senare än fem år efter balans-
dagen.

Bolaget har en beviljad kredit på 15.000.000 kr, varav 9.193.736 kr är utnyttjad.

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2003 2002

El 1.748.655 1.134.927
Semester och löneskuld 941.004 904.700
Kolkälla 884.358 524.506
Pensionsskatter 781.123 1.432.481
Räntekostnader 506.657 526.903
Sociala kostnader 416.527 375.582
Pumparbeten 314.000 0
Slamtransporter 267.394 390.962
Pensionspremier 148.515 0
Hyror   95.823 88.710
Övriga interimsskulder               __129.351 ___79.594

6.233.407 5.458.365
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Not 9 Revisionsarvode 2003 2002

Revisionsuppdrag 112.701 97.250

Grödinge den 6 maj 2004

Anders Lago Rebwar Hassan Ann-Charlotte Arnesson
Ordförande

Dan Fagerlund Göran Henriksson Åke Naumann

Svante Scherp Raimo Kujala
SKTF-representant SKAF-representant

Alf-Göran Dahlberg
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse  har avgivits den 6 maj 2004.

Inger Birgersson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSEOrg. nr. 556050-5728

TILL

BOLAGSSTÄMMAN I STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG - SYVAB

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB för år 2003. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av
min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade
informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger
mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 6:e maj 2004

Inger Birgersson
Auktoriserad revisor
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Till bolagsstämman i Sydvästra Stockholmsregionens va-verksaktiebolag
Org.nr 556050-5728

Granskningsrapport för år 2003

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2003

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att
bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning har utgått från vad som anges 
i bolagsordningen. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför inte
anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Stockholm 2004-05-06

Bo Andersson
Av kommunfullmäktige i Stockholms kommun 
utsedd lekmannarevisor

Anders Jansson
Av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun
utsedd lekmannarevisor
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS REDOGÖRELSE FÖR 2003

ORGANISATION OCH PERSONAL

Organisationen 2003 har förändrats och ser ut enligt följande

  

Organisationsförändringarna är ett led i den föryngringsprocess som inletts. Under året har
biträdande driftchefen befordrats till driftchef och en ny funktion, projekt och utredning, har
inrättats under förre driftchefens ledning. Vidare har driften organiserats i en process- och en
underhållsdel.

Under året har 1 (3) person slutat sin anställning och sjukfrånvaron var 3% (5,2%) räknat på 42,6
anställda.

Det goda samarbetet med Företagshälsan har fortsatt och all personal har under året genomgått en
hälsoundersökning.

Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet (SKTFs) medlemmar har bildat egen SKTF-klubb.

Vidare har en personalförening bildats för att administrera det årliga bidraget från SYVAB till olika
personalbefrämjande åtgärder.

Studieresa

Under oktober genomförde styrelsen en studieresa till Beijing, Kina. Syftet var att ge ledamöterna
en chans att lära känna varandra, få information om SYVAB via f. ordföranden, f. vice ordföranden
samt ledamot med 20 år i styrelsen och besöka det land med snabbast växande moderna va-
marknad. Besök gjordes på Vattenresursministeriet, Naturvårdsverket, två reningsverk (Purac) och
Ericssons kontor. Förre ambassadören i Beijing, miljöattachen vid ambassaden och Puracs
Kinaansvarige gjorde studiebesöken möjliga. Utöver ovanstående besöktes en folkkommun, ett
äldreboende och ett modernt barnhem.
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DRIFT OCH UNDERHÅLL

Arbetssättet i Drift- och underhållsorganisationen har förändrats så att de olika yrkeskategorierna
arbetar närmare varandra och ansvaret för genomförandet hamnar närmare utföraren.  Drift- och
underhållsansvaret, samarbetet mellan process- och driftavdelning är tydligare i den nya
organisationen. Avsikten med dessa förändringar är att förbättra det förebyggande underhållet och
minska andelen akuta reparationer. Därigenom säkerställs anläggningens långsiktiga krav på
tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Driftpersonalen har genomfört studiebesök i Nynäshamn och
Käppala som ett led i internutbildningen. Utbildning i pumpar och ventiler har genomförts för delar
av gruppen genom våra leverantörer. Ett projekt för ökad arbetshygien har startats som ett led i
förbättrad arbetsmiljö. Utvecklingen av intranet har förbättrat  informationsflödet, instruktioner
finns nu lätt tillgängliga och åtgärdsbegäran och rapporter kommer snabbt in till rätt hand-läggare.
IT kunnandet har genom internutbildning höjts avsevärt för hela gruppen. Övervakningssystemet
har fått en tydligare presentation av interna rikt- och gränsvärden för att förbättra den dagliga
driftkontrollen.

Materialförrådet har byggts om så att hanteringen blir mer rationell. Under -04 planeras införandet
av nytt UH-system och som ett led i detta har en omfattande maskininventering genomförts. 

Huvudpump 1 och 2 har försetts med snäckvattenspolning för att öka livslängden på
tätningsringarna. Modifieringen har genomförts utan medverkan av pumpleverantören.

En sandtvätt har installerats för att möta deponikraven. Tvätten ersätter en av sandavvattnarna.
Heptabyggnaden har byggts om och anpassats till nya den containerhanteringen. Lossningsplatsen
för kemikalieleveranser har fått ny utformning för förenklad lossning och förbättrad personsäkerhet.
Elutrustning och styrsystem har moderniserats.
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Översyn av maskinell utrustning i två bassänglinjer har genomförts från försedimentering till
eftersedimentering.  

I två av luftningsbassängerna har nya gummimembran monterats och 2004 kommer fyra bassänger
ytterligare att bytas. 

På blåsmaskin 1 och 2 har nya elmotorer monterats. Det innebär att alla fyra maskinerna har nya
motorer.

Ett nytt spolvattensystem har installerats för hantering av flytslam i mellansedimenterings-
bassängernas inloppsdel. Tryckstegrat processvatten, 9 bar, sprutas genom fast rörsystem försett
med dysor över vattenytan. Högt tryck och mycket vatten transporterar flytslammet till avdrags-
rännorna. Systemet är automatiserat och fyra bassänger spolas samtidigt. Även de fasta spoluttagen
kan tryckstegras. I mellansedimenteringen fortsätter utvärderingen av omvänd strömningsriktning i
linje 5 och 8 och då speciellt påverkan vid höga flöden.

Nytt pumpsystem för tvättning av sanden i fluidbädden är utprovat. Installationen kommer under
2004.Våra sandfilter har programenligt kompletterats med ny ersättningssand för att kompensera
sandförluster. Försök har genomförts för att minska förlusterna och påverkan i efterföljande
behandlingssteg. Ett ejektorpumpsystem för tömning av sand i spolvattenmagasinet har installerats. 

Projektet med avskiljning av suspenderat material med skivdiskfilter före sandfiltren har avancerat
och utvärdering av anbuden pågår. En förprojektering av bygg för de olika alternativen har
genomförts. Anläggningen kommer att upphandlas första halvåret 2004.

Tillgängligheten på torkanläggningen har förbättrats och 1.700 ton torrt slam har producerats. Det
motsvarar ca 6400 ton avvattnat slam och innebär 1,3 milj. lägre kostnad än om det inte torkats.
Förbränningsförsöken vid Chalmers har fortsatt med inriktning på om det bildas dioxiner vid
förbränning tillsammans med andra biobränslen. Vi  medverkar i SLU´s odlingsförsök i Vindeln där
torkat slam utnyttjas för skogsgödsling. Slamsiloutrustningen har kompletterats med
frekvensomformare för att ge en säkrare drift.

En ny och större provtagningsbyggnad har uppförs ovanpå utloppskanalen. Provtagningen som
utförts i station B3 skall flyttas till denna byggnad.

Eolshälls pumpstation har rustats upp. Hela stationen har målats i ljusa färger.

Samtliga 12 tunnelportar har renoverats. Porten vid Hågelby, som tidigare utsatts för kraftig värme
vid en utvändig kabelbrand har ersatts med en ny port. I Alby har en gångbrygga gjutits för att
förbättra tillträdet till mätrännorna och i samband med detta har elutrustningen bytts ut.
Huddingetunneln har kontrollerats och rensats från gammalt bergutfall. 

En av pumpgrupperna i pumpstation Pilkrog är utbytt och övriga två byts 2004. Stationen förändras
så att den skall kunna köras även om den översvämmats. Ett arbete med att se över säkerheten på
samma vis  i huvudpumpstation och Eolshäll pågår.
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Vattenbehandling

Tillrinningen till reningsverket har varit den lägsta sedan 1998. Nederbördsmängden har i
Stockholm varit lika låg som år 2002 medan Södertälje endast fått 496 mm mot 565 mm år 2002.
Dygnsnederbörden i Stockholm framgår av figur 1.

Figur 1: Nederbörd i Stockholm år 2003

Flödet från Eolshälls upptagningsområde i Stockholm har dock relativt sett varit högt under vintern
och våren eftersom vatten från det stora dagvattenmagasinet Älvsjö-Mälarentunneln pumpats till
Eolshälls pumpstation och vidare till reningsverket. Orsaken är att  Stockholm Vatten AB funnit
inläckage av avloppsvatten till dagvattenmagasinet.

Figur 2: Dygnsmedelflöde till Himmerfjärdsverket

Av figur 2 framgår att tillrinningen till reningverket varit relativt jämt fördelad under året så när som
efter snösmältningeen vecka 11 och efter tre regntillfällen, ett i månadskiftet april-maj då flödet
fördubblades efter att 41 mm regn fallit under en vecka, ett i juli då 47 mm regn föll på två dygn
samt i december månad då sammanlagt 79 mm regn föll. 
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Antalet personer anslutna till reningverket har ökat i normal utsträckning, ca 2.000 personer per år.
Aktuell anslutning redovisas i tabell 1 och 3.

Efter att under två år ökat kväveutsläppen från reningverket under våren-sommaren har maximal
kväverening upprätthållits under 2003. Avsikten var att utröna om uppkomsten av kvävefixerande
blågröna alger kunde stimuleras. Totalkvävehalten i utgående vatten framgår av figur 3.

Figur 3: Totalkvävehalt i utgående vatten 

Reningsprocesserna har fungerat bra och gränsvärdena för BOD7, fosfor och kväve har kunnat
innehållas med god marginal. Reningsresultaten redovisas i tabell 2. Problem med skumbildning i
aktivslamanläggningen samt bildning av flytslam i sedimenteringsbassängerna har dock
förekommit. Tillsats av polyaluminiumklorid till returslammet har till viss del minskat uppkomsten
av skum och underlättat kvittblivningen av flytslammet. I januari ändrades rötningsprocessen från
tvåstegs till enstegsförfarande. Detta har medfört bättre kvalitet på rötgasen och säkrat driften av
torkanläggningen för rötslam som varit i drift under sammalagt nästan åtta månader.

Tabell 1: Anslutning och vattenmängder 1995 - 2003
______________________________________________________________________________________________________________________________________

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
                                                                                                                                                                             

Anslutna pers.
Medeltal 240.482 242.801 245.422247.462 251.564 253.639 255.405 257.719
Total avlopps-
vattenmängd Km3 31.110 34.579 34.663 38.269 40.404 39.438 39.301 36.810
Dygnsflöde m3/d 85.000 95.000 95.000104.000 110.000 108.000 108.000 101.000
Vid verket l/p, d 353 387 383 424 439 426 422 391
Vid mätrännor l/p, d 322 353 362 372 392 370 364 343
Differens 31 35 21 52 47 56 58 48
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Tabell 2: Månadsvisa reningsresultat
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Månad

jan
feb
mars
april
maj
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec
Årsmedelv.

Flöde

97000
91000
103000
109000
131000
98000
91000
89000
91000
94000
100000
114000
101000

BOD7
mg/l
In
140
200
190
180
160
160
170
160
180
200
180
160
180

Ut
6
5
7
6
6
7
9
9
6
4
5
6
7

COD
mg/l
In
430
420
430
360
400
360
330
310
380
370
390
300
370

Ut
39
33
44
34
36
37
34
40
35
30
35
34
36

SS
mg/l
In
230
210
220
220
210
220
210
200
250
260
220
200
220

Ut
8.2
4.8
9.8
8.6
6.7
4.8
7.2
6.4
6.1
5.8
4.6
7.0
6.7

Total-P
mg/l
In
5.7
6.2
6.1
5.2
5.2
5.9
5.1
5.1
6.1
6.9
5.8
4.7
5.7

Ut
0.27
0.19
0.46
0.38
0.31
0.25
0.36
0.27
0.32
0.30
0.21
0.34
0.31

Fosfat-P
mg/l
In
3.0
3.3
2.6
2.9
2.9
3.3
3.4
3.3
3.1
3.2
2.5
2.6
3.0

Ut
0.05
0.07
0.07
0.11
0.10
0.09
0.11
0.06
0.08
0.11
0.08
0.09
0.08

Total-N
mg/l
In
34
35
34
34
30
34
28
31
36
34
35
31
33

Ut
6.9
5.3
6.4
5.7
4.9
3.3
2.4
2.1
2.8
3.0
2.9
3.2
4.1



Tabell 3: Anslutning och vattenmängder     
                                                                                                                                                                                                   
Kommun Anslutningspunkt Anslutna pers.    Medeltillrinning      Avloppsvatten

inom ansl.omr      Totalt
                                                                                                                                                                                                   

Medel/år        l/p,d         m3/d           m3

                                                                                                                                                                                      
Botkyrka Alby Ö (B327) 36.392 220 8.001 2.920.000

Hamra (Ub) 34.909 355 12.404 4.527.000 inkl.
Tumba bruk

Vårsta (K) 2.276 223 507 185.000
Rosenhill 150 320 48 18.000
Viad+Lövstalund (C+H) 322 326 105 38.000

Totalt 74.049 284 21.065 7.689.000
                                                                                                                                                                                      
Salem Söderby (O) 8.350 175 1.464 534.000

Rönninge (N) 5.350 179 958 350.000

Totalt 13.700 177 2.422 884.000
                                                                                                                                                                                      
Huddinge Alby N (B102) 17.950 317 5.699 2.080.000 inkl.
Spendrups

Totalt 17.950 317 5.699 2.080.000
                                                                                                                                                                                      
Södertälje Viksängen (Hi) 25.735 360 9.255 3.378.000

Tobaksmonopolet (Ho) 26.668 328 8.760 3.197.000
Bergvik (Hö) 6.315 302 1.908 696.000
Gärtuna (Hd) - - 100 37.000
Hall (Hb) - - 553 202.000

fängelse+lakvatten
Ragnhildsborg (Hz) 4.045 215 871 318.000
Weda 825 - 501 183.000

industriområde
Järna 5.961 409 2.436 889.000

Totalt 69.548 351 24.384 8.900.000
                                                                                                                                                                                      
Nykvarn Nykvarn 6.069 252 1.529 558.000

Totalt                                     6.069                  252            1.529             558.000
______________________________________________________________________________
Stockholm Eolshäll 51.603 533 27.494 10.035.000

Skärholmen 24.800 248 6.143 2.242.000

Totalt 76.403 440 33.637 12.278.000
                                                                                                                                                                                      

TOTALT MÄTRÄNNOR 257.719 343 88.736 32.389.000
                                                                                                                                                                                      

Uppmätt vid verket 391 100.849 36.810.000
                                                                                                                                                                                      

Differens: verket - mätrännor                                                       48              12.113                4.421.000  
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Tabell 4: Halter i utgående vatten.

                                                                                                                                                                               
År BOD COD P N SS Anm.

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
                                                                                                                                                                              

1993 4 38 0,35 14 7 - " -
1994 4 35 0,25 14 2 - " -
1995 5 37 0,28 16 4 endast delvis kvävereduktion
1996 6 37 0,31 24 4 ombyggn. för kvävereduktion
1997 6 36 0,31 13 5
1998 7 38 0,48 4,8 8
1999 6 36 0,39 3,6 8
2000 6 40 0,38 4,1 8
2001 5 40 0,36 9,8 9 Ökade kväveutsläpp under 
2002 5 38 0,36 8,4 7 sommaren resp. våren
2003 7 36 0,31 4,1 7
                                                                                                                                                                               

Slambehandling och -disponering

I tabell 5 redovisas årsvisa mängder av producerad biomull och biogas samt förbrukning av polymer
för avvattning. Slamhanteringen har varit utlejd på entreprenad under året. Av tabell 6 framgår att
biomullen  i huvudsak använts för markbyggnad och sluttäckning av deponier.

Tabell 5: Produktion av biomull och biogas samt polymerförbrukning vid centrifugering
                 av stabiliserat slam
                                                                                                                                                                               
År BIOMULL POLYMER BIOGAS

Avvattnad mängd Förbrukning Produktion
ton % TS ton TS kg kg/ton TS m3/d

                                                                                                                                                                      

1992 23.800 25,8 6.140 18.900 3,1 13.400
1993 24.000 26,1 6.260 21.800 3,5 14.400
1994 24.900 27,2 6.770 19.600 2,9 10.700
1995 23.600 27,9 6.580 21.600 3,3 9.100
1996 24.800 25,6 6.350 22.500 3,5 8.100
1997 21.000 26,7 5.610 21.200 3,8 9.400
1998 20.000 26,3 5.260 19.600 3,7 8.500
1999 21.000 26,9 5.650 20.600 3,6 8.500
2000 27.000 24,4 6.700 31.300 4,7 8.900
2001 23.000 24,7 5.700 31.000 5,6 7.300
2002 23.000 26,2 6.000 38.500 6,4 9.500
2003 26.000 23,6 6.100 36.200 6,0 7.500
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Tabell 6: Disponering av biomull från Himmerfjärdsverket.

                                                                                                                                                                      
År Mängd Jordbruk Deponi Mark- Skogs- Provför-

ton % Externt Internt byggnad gödsling bränning
                                                                        %                   %                  %                     %                      %           

1990 39.000 0 0 100 0 0
1991 33.000 5 0 95 0 0
1992 23.800 18 0 65 17 0
1993 24.000 10 0 57 33 0
1994 24.900 0 0 92 8 0
1995 23.600 0 0 92 5 3
1996 24.800 73 0 25 2 0
1997 21.000 71 0 29 0 0
1998 20.000 0 0 100 0 0
1999 21.000 100 0 0 0 0
2000 27.000 0 0 81 9 0 10
2001 23.000 0 0 77 23 0 0
2002 23.000 0 0 12 87 1
2003 26.000 0 20 0 80 1,5 0,5
                                                                                                                                                                         

Processfrågor

Under året har det varit problem med skum och flytslam i det biologiska steget. Orsaken är tillväxt
av oönskade trådformiga mikroorganismer (filament). Dessa gynnas bl.a av kallt avloppsvatten och
näringsbrist. Vid flera tillfällen under året har förfällningen med järnsulfat minskats för att öka
mängden näring till det biologiska steget. Tyvärr har man tvingats avbryta dessa försök för att
fosforhalten efter biosteget blivit alltför hög. Sedan april månad har polyaluminiumklorid periodvis
tillsatts till returslammet. Detta har momentant minskat skumningen samt gjort flytslammet lättare
att bekämpa. Tyvärr har tillväxten av filament inte påverkats nämnvärt, varför problemets
grundorsak kvarstår. Flytslammet har bekämpats manuellt och krävt relativt stora insatser.

När överskottsslammet från biosteget ska rötas bildas skum i rötkamrarna och förorenar biogasen så
att den ej går att använda som bränsle i pannor och slamtork. För att undvika detta problem
ändrades rötningsförfarandet så att överskottsslammet rötas separat i en rötkammare.

Flödesmätarna på huvudpump 1 och 2 har bytts ut till samma typ som finns på övriga huvudpumpar
(utanpåliggande ultraljudsmätare).

Försöken att reducera kväve i restströmmen från slamavvattningen har fortsatt i projektform med
samarbete mellan SYVAB och KTH, Institutionen för mark- och vattenteknik. Processen har drivits
kontinuerligt under året och tidvis har över 80% av kvävet reducerats. KTH bidrar bl.a med en
projektledare på deltid, två doktorander och två examensarbetare. Anläggningen tillhandahålls av
Purac AB.

Försöket med tillsats av polymerer till sandfånget för att avlasta det biologiska steget under perioder
med högt flöde har fortsatt under året. Slutsatsen blev att det är möjligt att minska mängden
partiklar till biologin men att befintlig förfällning inte sker tillräckligt snabbt för att
polymerdoseringen skall ge förväntat resultat till rimlig kostnad.
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Ett försök att se hur länge syrehalt i biosteget påverkar kvävereningen (nitrifikationen) har utförts
under året. Det visade att syrehalten kan sänkas med 1 mg/l med bibehållen fullständig nitrifikation.

Försöket med omvänd strömningsriktning i fyra mellansedimenteringsbassänger har fortsatt under
året. Utvärdering kommer att ske 2004.

KONTROLL

Allmänt

I detta kapitel redovisas frågor rörande avloppsvatten från ansluten industri samt mätresultat från
kontroll av vatten, slam och recipient.

Industrier

Fallet med utsläpp av zink och framför allt krom från ett industriområde i Södertälje har haft låg
prioritet under året. Kromhalterna i SYVABs biomull har varit på acceptabel nivå ända till hösten
då de ökade markant. SYVAB samarbetar med Miljökontoret och Samhällsbyggnadskontoret i
Södertälje kring frågan.

SYVABs samarbete med ägarekommunerna i den sk Samovargruppen har fortsatt i den utökade
formen där även avloppsvattnets innehåll av oönskade ämnen beaktas. Mål och riktlinjer för insatser
mot industriell verksamhet har fastställts. Sedan hösten 2003 arbetar en s.k mini-Åfregrupp (Åfre =
åtgärder före reningsverk) med ovan nämnda uppgifter. Arbetet är för närvarande framför allt
inriktat mot spårning och inventering av källor till utsläpp av zink.

Vatten

För SYVABs verksamhet gäller fortfarande de provisoriska utsläppsvillkoren från 2001 som  erhölls
av Koncessionsnämnden för miljöskydd 1996:

BOD7 15 mg/l
Totalfosfor 0,5 mg/l
Totalkväve 15 mg/l  (10 mg/l enligt SNFS 1998:7)

Som framgår av tabell 2 har villkoren innehållits under året.

SYVAB skulle senast november månad 2003 ha lämnat förslag till slutliga villkor till
Miljödomstolen. Istället har bolaget ansökt om förlängd prövotid till halvårsskiftet 2007 i skrivelse
till Miljödomstolen den 17 september 2003. Orsaken är att det finns behov av ytterligare
undersökningar av hur Himmerfjärdsverkets utsläpp påverkar recipienten. Undersökningarna gäller
främst om maximal kvävereduktion i kombination med naturliga variationer kan skapa
förutsättningar för giftig blågrönalgblomming och – om detta är fallet – hur detta kan motverkas.

I tabell 7 redovisas inkommande och utgående mängder av näringsämnen under 2003 samt
reduktionen över reningsverket.
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Tabell 7: In- och utgående föroreningsmängder (ton/år) under 2003  samt reduktionen (%)
                  över reningsverket.
                                                                                                                                                           
Parametrar Ink. mängd Utgående mängd Reduktion

(ton)  (ton) (%)
                                                                                                                                                          

BOD
7

6.600 250 96
COD 14.000 1.300 91
P-tot 210 11 95
N-tot 1.200 150 88
NH4-N 740 15 98
                                                                                                                                                          

Biomull

Biomullens innehåll av vissa metaller och organiska ämnen redovisas i tabell 8.  
 
Tabell 8: Innehåll av metaller och organiska ämnen (mg/kg TS) i biomull för 2003.

____________________________________________________________________________

Metall SYVABs Krav vid användning i jordbruket
biomull 2003 (SFS 1998:944 §20)

                                                                                                                                                                 
Pb 32 100
Cd 1.1 2
Cu 330 600
Cr 52 100
Hg 0.9 2.5
Ni 20 50
Zn 880 800
Nonylfenol 27 50 (rekommenderad maxhalt)
PAH 0.98 3 (riktvärde)
PCB 0.06 0.4 (riktvärde)
                                                                                                                                                                   

Av tabell 8 framgår att zinkhalten är högre än gränsvärdet för jordbruksanvändning varför sådan
inte varit aktuell under året. I princip all biomull har via entreprenör använts till markbyggnad.

I figur 4 visas metallhalter för åren 1985-2003.
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         Figur 4: Metallhalter i biomull
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Figur 5. Provtagningspunkter i Himmerfjärden.
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Recipient

Provtagningspunkterna framgår av fig. 5. Station B1 ingår i det nationella marina miljö -
övervakningsprogrammet och används som referens för undersökningarna i Himmerfjärden.

År 2003 var ännu ett varmt år och sedan 1988 har bara ett år, 1996, varit kallare än normalt. Sedan
1860 har bara 14 år varit varmare än 2003. Medeltemperaturen var ca 1 oC över den normala i östra
Svealand. Däremot var nederbörden något mindre än normalt och 2002 och 2003 avvek därmed från
de föregående fem åren som alla var nederbördsrikare än normalt.

Oförändrade mängder av kvävefixerande blågröna alger

Under hela 2003 drevs Himmerfjärdsverket med hög kvävereduktion, och inga försök gjordes att
med ökat kväveutsläpp under vår-försommar motverka förekomst av potentiellt giftiga blågröna
alger. Kritiker av kväverening har varnat för att den skulle kunna leda till blomningar av sådan
alger, som om de ansamlades i ytan under sommaren skulle kunna minska Himmerfjärdens
rekreationsvärde. 

Utsläppet av kväve var 2003 ca 150 ton, vilket är i nivå med utsläppen 1998-2000 (135-170 ton/år)
och drygt en halvering av utsläppen 2001 och 2002 (fig. 6). Mängden utsläppt fosfor minskade 2003
med 25% i jämförelse med medelvärdet för de föregående 5 åren (1998-2002) med långtgående
kväverening (fig. 6). 

Figur 6. Årlig tillförsel av totalfosfor (TP) och totalkväve (TN) från Himmerfjärdsverket sedan 1974.
Axlarna har skalats så att när linjerna för TP och TN sammanfaller så motsvarar proportionen
mellan kväve och fosfor algernas behov.

Mängden blågröna alger (Aphanizomenon sp.) ökade när långtgående kväverening infördes 1997,
men har därefter inte tydligt påverkats av i experimentsyfte ändrade kväveutsläpp. Förekomsten av
Aphanizomenon sp. i gradienten från station H2 till H6 har varit likartad mellan år, med de största
mängderna vid station H3 och de lägsta vid station H6 norr om Skanssundet (fig. 7). 
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Fig. 7. Medelmängd av Aphanizomenon sp. under sommaren (juni-september) i referensområdet
(B1) och i Himmerfjärden (H2-H6). 

I jämförelse med Himmerfjärden är mängden på referensstationen (B1) något underskattad (<25%)
beroende på att provet tagits över ett större djup. Detta ändrar inte att medelmängden i
referensområdet är väsentligt lägre än i recipientens centrala delar. Aphanizomenon sp. fixerar kväve
men är inte giftig, till skillnad från den andra i Ösrersjön vanliga kvävefixerande blågröna algen,
Nodularia spumigena, på svenska ’katthårsalg’. Det är Nodularia som främst bidrar till de
algblomningar i Östersjön som brukar observeras i media de flesta somrar. I Himmerfjärden har
ansamlingar i öppet vatten inte observerats vid provtagningar och inte heller rapporterats av
allmänheten. Sedan den förbättrade kvävereningen infördes tycks förekomsten av N. spumigena ha
ökat i Himmerfjärden (fig. 8), och kan vara orsak till de små lokala ytansamlingar som vid ett fåtal
tillfällen rapporterats från vikar i området. Inga prover har såvitt känt tagits för analys av eventuell
giftighet eller bedömning av ansamlingens omfattning. 

Fig. 8. Högsta uppmätta förekomst av Nodularia spumigena i referensområdet (B1) och i
Himmerfjärden (H4) sedan 1978.

Före 1997 hade N. spumigena bara observerats i Himmerfjärden något enstaka år medan den efter
1997 hittats i prover från station H4 alla år utom 1999 och 2000 (fig. 8). Bägge dessa år förekom
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den vid närliggande stationer, men från dessa saknas jämförelsematerial från före 1997. Till vilken
del den ökade förekomsten återspeglar en reell etablering i Himmerfjärden är svårbedömt. Det finns
en viss samvariation med referensområdet (B1) när det gäller den största uppmätta mängden under
året. Denna förekommer dock vid väsentligt skilda tidpunkter såväl mellan referensområde och
recipient som mellan stationer i recipienten. Detta kan vara orsakat av att det är notoriskt svårt att
skatta artens förekomst, men kan också bero på att den importeras med inströmmande djupvatten
varefter den med hjälp av sin egen flytkraft och/eller uppblandning av djupvatten når ytan vid
varierande tidpunkter. Att hög förekomst i Himmerfjärden tycks vara relaterad till förekomsten i
kustområdet utanför kan indikera import, men kan också vara ett uttryck för särskilt gynnsamma
förhållanden för arten vissa år. Även om den ökade förekomsten av N. spumigena i Himmerfjärden
ännu inte givit upphov till ytansamlingar annat än mycket lokalt inne i vikar, kan inte risken för
större blomningar i öppna områden helt uteslutas. Nya försök med periodvis ökade kväveutsläpp
kommer framgent att göras för att med ledning av tidigare erfarenheter undersöka hur stora utsläpp
som behövs för att motverka blomningar av kvävefixerande blågröna alger. Försöken görs för att ha
en beredskap att möta blomningar om de uppstår.

Mängden näringsämnen minskar

År 2003 var medelmängden av oorganiskt kväve (DIN) i Himmerfjärdens inre bassäng den lägsta
som hittills uppmätts (fig. 9). Detta kan bero på att 2003 var torrare än åren 1998-2000 som hade
ungefär samma låga kvävutsläpp från reningsverket. Mängden fosfat har de senaste 20 åren varierat
kraftigt mellan år utan att förändras långsiktigt (fig. 9). Den mycket tydliga nedgången under 90-
talet bröts i början av det nya millenniet. 

Figur. 9. Årsmedelmängd av oorganiskt kväve (DIN) och fosfat (DIP) i Himmerfjärdens inre
bassäng

.

En jämförelse av perioden 1998-2003 med långtgående kvävereduktion med fyra tidigare 5-
årsperioder visar en högst påtaglig minskning i mängd oorganiskt kväve i Himmerfjärdens inre
bassäng. I jämförelse med 1983-1992 har den mer än halverats (fig. 10). 
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Figur 10. Medelmängd oorganiskt kväve (DIN, årsmedelvärde) i Himmerfjärdens inre bassäng
under fem perioder sedan 1978.

Det har även skett en påtaglig minskning i koncentrationen av totalkväve. En jämförelse av
årsmedelkoncentrationen i ytskiktet (0-10 m) under 1998-2003 då kvävreduktionen i
Himmerfjärdsverket var 70-85 % med fyra tidigare 5-årsperioder visar att skillnaden mellan
recipient och referensområde ungefär halverats (fig. 11). Minskningen under perioden 1993-1997
beror på försök med kvävreduktion 1993 och att den fluidiserande bädden togs i bruk redan under
1997. Skillnaden i årsmedelkoncentration av totalkväve mellan station H4 och referensstationen B1
var 2003 den lägsta sedan 1976, bara 60 µg/L (fig. 12).

Figur 11. Medelskillnad i årsmedelkoncentration av totalkväve i ytskiktet (0-10 m) mellan
referensstationen (B1) och fem stationer i Himmrfjärden (H2-H6).
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Figur 12. Skillnad i årsmedelkoncentration av totalkväve i ytskiktet vid referensstationen (B1) och i
Himmerfjärden (H4). 

Skillnaden i medelkoncentration av totalkväve under sommaren har minskat mindre än
årsmedelkoncentrationen, mellan 20 och 40% (fig. 13), med den största minskningen vid stationerna
H5 och H6 nära utsläppspunkten. Den mindre minskningen under sommaren på stationerna i
recipientens yttre delar beror sannolikt på att kvävefixeringen av blågröna alger varit större där än i
recipientens inre delar (se fig.7 ovan). 

Figur 13. Medelskillnad i sommarmedelkoncentration av totalkväve i ytskiktet (0-10 m) mellan
referensstationen (B1) och fem stationer i Himmrfjärden (H2-H6).

Den samlade erfarenheten av 6 år med 70-85% kväverening i Himmerfjärdsverket, som minskat
kvävetillförseln med 600-750 ton kväve per år, visar entydigt att den ökade förkomsten av
kvävefixerande alger inte alls kunnat kompensera för den förbättrade kvävereningen.
Koncentrationen av kväve har minskat i hela recipienten även under sommaren, då merparten av
kvävefixeringen sker. Resultaten från undersökningarna i Himmerfjärden visar tydligt att de som
hävdat att kväverening är verkningslös haft fel.  
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Vattenkvalitén i Himmerfjärden förbättras

De minskade kväveutsläppen har påtagligt förbättrat vattenkvalitén i Himmerfjärden. Under våren
har skillnaden i medelkoncentration av klorofyll a mellan Himmerfjärden (H4) och referensområdet
(B1) minskat kraftigt och var 2003 den lägsta sedan 1976, mindre än 2 mg m-3 (fig. 14). Det lägsta
uppmätta siktdjupet under våren har som medeltal för 1998-2003 ökat till 3,5 meter, att jämföra 2,5
m under 1983-1987, när belastningen var som störst (fig. 15). För samma perioder har skillnaden i
siktdjup mellan recipienten och Himmerfjärden också minskat med ungefär en (1) meter till 2.5
meter. De senaste två åren har skillnaden bara varit 1.2 meter. 

Figur 14. Skillnad (H4-B1) i medelkoncentration av klorofyll a under våren mellan referensområdet
(B1) och Himmerfjärden (H4).

Figur 15. Medelvärde av det årligen lägst uppmätta siktdjupet under våren (mars-maj) under 5
perioder sedan 1978.
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En svag tendens till minskad skillnad i siktdjup mellan recipient och referensområde finns även för
sommaren men förbättringen är mindre än vad som förväntades vid en så stor nedgång i tillförseln
av kväve som skedde efter 1997. Orsaken är inte klargjord, men kan åtminstone delvis vara kopplad
till den ökade förekomsten av blågröna kvävefixerande alger, direkt genom att algsamhällets
sammansättning ändrats och/eller att den ökade kvävefixeringen tillför kväve som motverkar
förbättring av siktdjupet. 

Syre i bottenvattnet

Dåliga syreförhållanden i bottenvattnet har förekommit i Himmerfjärden med 4-5 års intervall ända
sedan undersökningarna startade 1976 och förekom även före 1974, då Himmerfjärdsverket togs i
bruk. I årsredovisningen för 2003 konstaterades att det inte gick att se någon förändring i
syrsättningen av bottenvattnet över tiden. Ett alternativ till att använda enbart förhållandena i
bottenvattnet är att uppskatta mängden syre i djupvattnet (under termoklinen). Ett sådant mått kan
antas bättre återspegla den totala syreförbrukningen i området. Inte heller med denna ansats visas
dock någon tydlig ändring med tiden (rullande medelvärde~1år, fig. 16). Frånvaron av en tydlig
koppling till variationer i belastningen tyder på att förändringarna i tillförseln av syreförbrukande
material till djupvattnet inte varit så stora att de kan urskiljas i det brus som orsakas av klimatdrivna
faktorer. Skillnaderna mellan år orsakas främst av klimatbetingade variationer i bl.a. vattenutbytet.
En minskad belastning borde dock på sikt leda till att risken för syrebrist minskar, eftersom
sedimentstudier visar att syreförhållandena i Kaggfjärden nära Himmerfjärden var bättre före ca
1950, när belastningen från jordbruk och avlopp troligen ännu var låg . 

Figur 16. Mängd syre under 15 m djup i Himmerfjärden inre bassäng. Svart linje anger ett (1) års
rullande medelvärde. 
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EKONOMI

Årets resultat är 4.3 miljoner  kr sämre än budget. Avvikelsen beror på den exceptionella ökningen
av elpriset.

Full kväverening genomfördes hela året istället för budgeterade 9 månader.

Avskrivningstiden för tunnlar har ändrats till 100 år, vilket medfört en minskning av
avskrivningarna med 2,3 miljoner kr.

Tabell 9 redovisar behandlingskostnaderna per m3 renvatten eller per  m3  avloppsvatten 1994-2003
och tabell 10 visar utvecklingen av olika konton från 1999 till 2003.

Tabell 9: Behandlingskostnader.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Brukn.avg
kkr 67.715 70.500 69.500 71.600 71.600 71.600 77.000 76.000 78.000 84.000

Renv.förbr
Mm3 23,706 23,853 22,508 22,013 22,472 22,535 23,738 23,819 23,995 23,511

Avloppsmängd
Mm3 40,888 39,420 31,110 34,579 34,663 38,269 40,440 39,488 39,301 36,810

Öre/m3 renvatten 285 296 308 325 319 318 324 319 325 357

Öre/m3 avlopp 166 178 223 207 207 187 190 193 198 228
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Tabell 10: Ekonomi för åren 1999-2004

________________________________________________________________________________

   kkr             Budget
1999 2000 2001 2002 2003 2003 2004

________________________________________________________________________________

KAPITALKOSTNADER 28.368 30.891 28.132 20.750 20.798 24.255 27.370
- räntor 13.188 12.270 9.022 8.790 7.850 9.100 7.970
- avskrivningar 117.356 17.709 18.057 19.109 17.075 18.950 19.400
- utöver plan -2.176 912 1.053 -7.149 -4.127 -3.825 0

DRIFTKOSTNADER 44.735 47.315 48.916 58.212 64.342 56.750 61.605
- försäkringar 272 285 311 372 431 400 450
- adm, resor, utbildning mm 1.172 1.233 1.092 1.216 1.470 1.375 1.275
- process och kontroll  1.795 2.501 2.610 2.058 2.418 2.650 2.620

varav
recepient 1.199 1.236 1.280 1.330 1.375 1.500 1.500

- driftavdelning (inkl. Dataavd.) 25.281 25.492 25.705 28.318 35.724 28.470 33.250
varav
elström 10.716 9.484 9.902 10.819 17.375 12.000 15.000
fälln.kemikalier m.m. 1.421 1.496 1.618 2.001 2.046 2.125 2.125
kolkälla 4.206 5.594 1.908 3.118 5.676 4.000 5.000
polymer 609 792 741 1.066 995 800 800
slamtransporter, deponiavgift 3.228 3.421 4.490 4.329 3.480 3.900 3.900

- lönekostnader 15.709 16.534 17.653 18.577 19.981 20.500 21.135
inkl. soc. avgifter

- pensioner 287 1.010 1.292 7.415 4.043 3.050 2.585
inkl. soc. avgifter  

- arvoden 117 147 155 159 162 160 165
- revision 102 113 98 97 113 145 125

UTRANGERING 43 - 3 - 203 - -

SKATT 12 8 11 23 15 25 25

BRUKNINGSAVGIFT 71.600 77.000 76.000 78.000 84.000 80.000 88.000

ÖVRIGA INTÄKTER 1.515 1.217 1.059 985 1.358 1.000 1.000
- rörelse 1.337 846 798 803 1.294 800 920
- räntor 178 371 261 182 64 200 80

VINST/FÖRLUST 0 0 0 0 0 0 0

                                                                                                                                                                                                            

Grödinge i maj 2004

Alf-Göran Dahlberg
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