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REDAN 2008 INDIKERADE Syvab att skärpta 
myndighetskrav var att förväntas utifrån 
ny lagstiftning – vilket sannolikt skulle 
innebära nya utmaningar och investe-
ringar i Himmerfjärdsverket. 2013 fick 
Syvab skärpta kväve- och fosfor krav, som 
togs inom det befintliga tillståndet från 
1996. Belastningen har över åren ökat på 
Himmerfjärdsverket vilket kräver att gäl-
lande tillstånd omprövas över tid. 
2013 valde därför Syvab att lämna in en 
ansökan om nytt miljötillstånd, för fort-
satt och utökad verksamhet vid Himmer-
fjärdsverket, vilket vi beviljades under 
våren 2016. Det nya tillståndet medför 
skärpta utsläppskrav för att kunna ge 
förutsättningar för ett hållbart samhälls-
byggande i vår region för framtida genera-
tioner och för ett starkt växande befolk-
ningsantal.

BESLUTET INNEBÄR ATT vi nu med till-
försikt kan gå från förväntade scenarier, 
som vi arbetat med sedan 2010, till ett 
vetande i det fortsatta planeringsarbetet 
och genomförandet av den nya process-
anläggningen, som krävs för att uppfylla 
det nya regelverket.

UNDER HÖSTEN 2016 presenterade Syvab, i 
ett principförslag, hur den tekniska 
reningsanläggningen bör utformas för att 
med god säkerhet uppfylla de nya 
utsläppskraven. Detta förslag har under 
vintern 2016–2017 kvalitetsgranskats av 
en oberoende expertgrupp för att ge 
 styrelse och ägare ett fördjupat besluts-
underlag och säkerställa ett kostnads-
effektivt projekt som möter bolagets mål 
och omvärldens krav på verksamheten. 

UTVECKLINGEN OCH ÖVRIGA förändringar 
i anslutning och belastning innebär att 
projektet ”Nya Krav för Himmerfjärds-
verket” närmar sig ett beslut för genom-
förandet. 

REDAN 2019–2020 KOMMER belastningen 
vara så hög att vi inte kommer klara av 
att hålla oss inom vårt regelverk. Det 
innebär att det nya tillståndet tas i bruk. 
Länsstyrelsen har i sitt balanserade 
beslut medgivit vissa lättnader i de nya 
utsläppskraven under byggnationstiden. 
Detta är absolut nödvändigt eftersom 
anläggningen kommer att ha den 
 historiskt högsta belastningen samtidigt 
som delar av den befintliga process-
anläggningen måste vara avställda för 
ombyggnad. Det ger trots allt förutsätt-
ningar för oss att med god planering och 
aktiv  processövervakning kunna klara 
reningen utan att negativt påverka 
 Himmerfjärden. 

ATT GENOMFÖRA SYVABS nödvändiga 
investering innebär många utmaningar 
och möjligheter. Vi har idag ett fördelak-
tigt finansieringsläge inför det förestå-
ende projektet, samtidigt är det flera 
infrastrukturprojekt som kan innebära 
kostnadsökningar för Himmerfjärdspro-
jektet. Det kommer att krävas uthållighet 
under genomförandet, som beräknas ta 
sju år. Detta kommer kräva utökade 
 projektresurser inom organisationen för 
att klara ett genomförande med god 
 uppföljning och styrning.  

Tid för framtidsbeslut

V D  H A R  O R D E T

Carl-Olof Zetterman, VD

”Att genomföra Syvabs 
nödvändiga investering 
innebär många utma-
ningar och möjligheter.”
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Miljö | Produktion | Process
RENINGSRESULTAT

Reningen har fungerat bra under 2016 och samtliga gräns- och 
riktvärden har underskridits. 

• Tabell 1: Reningsresultat i mg/l:

Parameter 2016 Villkor Typ av villkor

Tot-N (mg/l) 7,1 8 Begränsningsvärde som årsmedel

Tot-P (mg/l) 0,37 0,4 Begränsningsvärde som årsmedel

BOD7 (mg/l) 7,2 8
Riktvärde som kvartalsvärde och 
gränsvärde som årsmedel

COD (mg/l) 37 70 Riktvärde som årsmedel

Antalet anslutna personer till Himmerfjärdsverket 2016 var 
322 000, vilket är en ökning med 1,2 % jämfört med 2015.

Flödet var betydligt lägre under 2016 jämfört med tidigare år 
och uppgick till totalt 37,9 Mm3, vilket i medeltal ger 104 000 
m3/d. Det är en minskning med ca 12 % jämfört med 2015. 
Statistik hämtad från SMHI visar på att året 2016 hade lägre 
nederbörd vid mätstationer i upptagningsområdet, se figur 
nedan. Syvabs har ett tillstånd på mottagen flödesmängd är 
130 000 m3/d, vilket därmed underskreds med marginal. 

• Tabell 2: Dygnsnederbörd årsvis 2012–2016
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Mycket fokus lades under årets första halvår på styrning och 
optimering av skivdiskfiltret, som är reningsverkets sista 
reningssteg. Här sker slutfiltreringen av utgående vatten och 
det var problem med att få igenom allt vatten på grund av igen-
sättningar på filtret. Nu har viss ombyggnation skett och styr-
ningen av luckor och kemikalier har setts över och justerats. 
Under årets senare del har utgående halter av suspenderat 
material varit tillfredsställande låg. 

BIOGAS

Totalt producerades 8,1 MNm3 rågas med metanhalten ca 
62 %. Det är en ökning på ca 2,5 % jämfört med föregående år 
och beror på att mängden mottagen externt organiskt material 
ökade från 42 900 ton 2015 till 45 900 ton 2016.

2,4 MNm3 biogas med metanhalten ca 98% producerades 
under året och levererades till bensinstationer i framförallt 
Stockholmsområdet. Av den totala rågasproduktionen upp-
graderades 54 % till biogas av fordonskvalitet. 2015 uppgrade-
rades 60 % och minskningen beror framförallt på en något 
minskad efterfrågan på fordonsgas på marknaden, vilket har 
medfört att logistiken med leverans av gasflak har försvårats. 
Det medförde att uppgraderingsanläggningen periodvis fick 
stängas, vilket i sin tur resulterade i en ökad mängd facklad gas 
2016 jämfört med 2015. 

Fördelningen av producerad gas 2016:

UPPSTRÖMSARBETE

Ett aktivt uppströmsarbete har bedrivits under 2016 i syfte att 
förbättra kvaliteten på Syvabs slam. De prioriterade metallerna 
var kadmium, koppar, nickel och zink. På Syvab har de externa 
substraten fettavskiljarslam samt extern slam utretts med 
 avseende på de prioriterade metallerna, studiebesök har 
genomförts hos substratleverantörer samt en kontinuerlig 
 dialog har hållits med leverantörer kring vikten av att sub-
straten håller en hög kvalitet.

Ca 90 % av tungmetallerna kommer till Himmerfjärdsverket 
via inkommande avloppsvatten. Här är Syvab beroende av att 

År
Gasproduktion   

(M Nm3)
Biogasproduktion   

(M Nm3)

2008 3,6

2009 4,5 0,13

2010 4,7 1,20

2011 6,5 2,00

2012 7,3 2,50

2013 8,2 2,70

2014 8,2 2,70

2015 7,9 2,50

2016 8,1 2,40

Anläggningsdel Andel (%)

Biogasproduktion 54

Gasmotor 24

Slamtork 2

Uppvärmning pannor 13

Fackla 7
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våra anslutna kommuner bedriver ett aktivt uppströmsarbete 
och arbetet och samarbetet har fungerat väl under 2016. Kom-
munerna har bland annat följt upp och inventerat A- och 
B-verksamheters kemikalielistor med avseende på främmande 
och farliga ämnen, karaktäriserat innehållet av farliga ämnen i 
anslutet lakvatten samt genomfört informationsinsatser till 
hushåll och anslutna verksamheter i syfte att minska nedspol-
ningen av skräp, metaller, mediciner och andra farliga ämnen. 

2016 producerade Syvab ca 6000 ton TS med slam varav 59 % 
spreds på jordbruk. Resterande mängd gick dels till jordtillverk-
ning (23 %) och dels till försök med förbränning av slam (18 %).

IT

En säkerhetsgranskning innefattande generell sårbarhetsanalys 
samt två på förhand utvalda systemfokus har utförts av extern 
säkerhetsexpertis. Åtgärder till följd av den redovisade rappor-
ten är vidtagna. 

Kylanläggningen i A-hallen har bytts ut. Vi har installerat en ny 
version av plattformsmjukvaran som används för virtuell ser-
verdrift. Två av Syvabs backupsystem har uppgraderats och 

getts bättre prestanda. Ett av dessa system körs virtuellt och 
hanterar serverbackuper. Det andra, vilket hanterar klient-
backuper har fått ny maskinvara. Syvabs redundanta AD (Acti-
ve Directory = kontohanteringssystem) har uppgraderats och 
installerats på nya servrar. 

Vårt överordnade styrsystem Citect körs nu på nya servrar i 
version 7.5 (tidigare version var 7.1). I vårt webbaserade under-
hållssystem Infor EAM (nu i version 11.2) kan nu ett flertal pro-
duktionsobjekt nås direkt från Citect genom att använda speci-
fika webbanrop. Exempelvis kan operatören genom att klicka på 
en pump i Citect göra en arbetsförfrågan eller se vilka arbeten 
som tidigare rapporterats på denna i underhållssystemet.

Andra applikationer i nya versioner är vårt webbaserade doku-
menthanteringssystem Alfresco (till version 4.2), personal- och 
lönesystemet Hogia (till version 17.1), diariescanningen Docu-
ment Navigator (till version 4) samt egenutvecklade intranät-
lösningar. I en del fall har de nya versionerna bjudit på en del 
barnsjukdomar, medan andra har fungerat utan anmärkningar. 
Bilvågssystemet Scanvaegt har försetts med nya förartermina-
ler i anslutning till den nya långvågen. Dessa har fungerat väl. 

Miljö | Produktion | Process
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Fr.o.m. 2016 finns det lagkrav på digital registrering av anlitad 
personal, varför ett ID06-system med två terminaler har instal-
lerats. Detta för att ge skatteverket möjlighet att kontrollera 
personal vid bygg- och anläggningsverksamheter.

PRODUKTION

Under året har vår nya anläggningsdel Grovrening tagits i drift. 
(Läs mer om den nya anläggningen på sid 10.) Invigningen 
hölls den 8/12 med styrelsen, inblandade entreprenörer och 
Syvabs anställda. Grovreningen är byggd ovanpå det gamla 
sandfånget och har till uppgift att ta bort rens, sand och plast 
m.m. Även intilliggande sandpumprum har renoverats. 

I grovreningen har de gamla Meva-gallren och kriman 
ersatts av nya modernare silar och renstvättar med tugger.  
I anläggning har även två finsilar för rening av rejektvatten från 
våra centrifuger installerats. Finsilarna tar bort plastrester som 
annars orsakar problem i övriga verket.

Byggnationen av den nya anläggningsdelen Rejektvattenrening 
har påbörjats. Hit ska rejektvattnet från centrifugerna komma 
efter att ha passerat genom finsilarna i grovrening. Anläggning 
som är en så kallad Demon-process har en betydligt högre 
kapacitet är den befintliga deammon-anläggningen som är 
placerad i försedimenteringen. När rejektvattenreningen är 
färdig kan deammon-anläggningen avvecklas och vi kan 
 återställa de två bassängerna i försedimenteringen till sitt 
ursprungliga skick och öka kapaciteten där. 

I projektet byggs även en ny betongkulvert som startar vid 
grovreningen och går via rejektvattenreningen och ansluter till 
försedimenteringen. Hela projektet beräknas att vara färdigt 
och driftsättas under 2017.

Det har även börjat planeras för ytterligare en ny byggnad 
under året. Det är en byggnad för processvattenhantering som 
kommer att byggas nere vid sjön söder om bassängblocket. I 
byggnaden kommer nya processvattenpumpar att installeras 
vilket medför att arbetsmiljön och kapaciteten förbättras. 
Anläggningen ersätter de befintliga processvattenpumparna 
som är placerade i pumpstationen vid B3.

Förtjockare två har renoverats och fått ny invändig beläggning 
samt omrörare, topptäckning och gångbro. Täckningen förhin-
drar att oönskad lukt sprider sig. Arbete pågår med luktrening 
och kommer att placeras på berget i anslutning till förtjockaren.

För att återfå ursprungligt skick och prestanda på högtrycks-
kompressor två, i fordonsgasanläggningen, har den genomgått 
en större renovering. Byggnaden där den står har undergjutits 
med betong, eftersom det tidigare varit problem med oönskade 
vibrationer. Även vår andra högtryckskompressor behöver 
genomgå en liknande renovering. Renovering har gett önskat 
resultat och kompressor två visar nu betydligt bättre prestanda.

Översyn av linje fyra och fem på bassängblocket har genomförts 
under sommaren. Betong, skrapor och mellanväggar har reno-
verats i luftning, mellan- och eftersedimenteringen. 

Ett arbetsmiljöprojekt har påbörjats, efter tillsyn från Arbets-
miljöverket. Nya riskbedömningar har gjorts över hela verket 
och skyddsronderna har uppdaterats efter gällande bestämmel-
ser och knutits till arbetsmiljölagarna. Dokument har tagits fram 
för att hantera tillstånd att köra truck och lyftanordningar och 
dokumentera dessa på korrekt sätt.

I underhållssystemet (Infor EAM) har vi infört riskbedöm-
ningar inför kommande arbeten. Användarna får där besvara ett 
antal frågor gällande säkerhet innan arbetsordern kan startas. 

Samtliga anställa med arbetsuppgifter ute på verket har fått 
personliga gasvarnare för att höja säkerheten. Det finns även en 
dockningsstation till dessa där vi kan kalibrera och testa 
 varnarna med provgas.

Vår matsal har fräschats upp och målats om, samt fått nya 
möbler.

Flertalet av verkets gasflödesgivare har bytts ut och komplet-
terats med referenspunktsmätning. En portabel flödesmätare 
kan sedan användas vid referensinsticken och verifiera att den 
permanenta givaren visar tillförlitliga värden och därmed ge 
oss mer exakta uppgifter.

Miljö | Produktion | Process
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Vatten
1 Pumpstation Eolshäll
2 Pumpstation Pilkrog
3 Tilloppstunnlar (5,5 mil)
4  Grovgaller (2 cm spalt), 2 st 

och renskvarnar, 2 st
5  Huvudpumpstation  

(6 st pumpar)
6 Fällningskemikalie (HEPTA)
7 Fingaller (6 mm hål), 6 st
8 Renshantering
9 Sandfång, 3 st
10 Sandtvätt, 2 st
11  Försedimenterings

bassänger, 14 st
12  Deammonifikations

bassänger, 2 st

13 Luftningsbassänger, 8 st
14  Ozonbehandling av returs

lam
15  Mellansedimenteringsbas

sänger, 16 st
16  Eftersedimenteringsbas

sänger, 16 st
17 Rotosil
18 Fluidbäddar, 4 st
19  Skivdiskfilter  

(dukstorlek 10 µm), 6 st
20 Sandfilter
21 Utlopp (Himmerfjärden)

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

(externt flytande material)
5  Mottagningsstation  

(externt fast material)
6 Bioreaktorer, 3 st
7 Förtjockarcentrifug (EXRT)
8 Avgasningstorn
9 Slamlager
10 Centrifuger, 4 st
11 Slamsilos, 3 st
12 Slamtork
13 Säckhantering (torkat slam)

Biogas
1 Gasklocka
2 Gaspannor, 3 st
3 Gaskompressorstation, 5 st
4 Gasmotor
5 Fordonsgasanläggning
6 Gasfackla

Processkarta
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E
N EFFEKTIV RENING av avloppsvatten 
är givetvis en viktig pusselbit i 
 strävan mot ett mer hållbart 

 samhälle. Syvab har alltså en tydlig roll i 
arbetet för minskad miljöpåverkan, inte 
minst med tanke på att verksamhetens 
utsläppskrav successivt skärps. Himmer-
fjärdsverket fick sitt miljö tillstånd för-
nyat den 30 maj 2016, med en ytterligare 
skärpning av vilka nivåer på utsläpp av 
bland annat kväve och fosfor som är 
 tillåtna.

– Alla kan göra något för miljön, olika 
verksamheter såväl som privatpersoner, 
och med många små steg kommer det 
definitivt göra skillnad för en grönare och 
mer hållbar värld. Och en intressant 
aspekt är att det faktiskt inte behöver 
kosta mer att agera miljövänligt, det mär-
ker vi i vår verksamhet, säger Lars-Göran 
Zetterman, ekonomichef på Syvab.

Det går alltså att se en koppling mellan 
ekonomi och en effektiv hushållning med 
jordens resurser (ekonomer pratar om 
detta som miljöekonomi). Dessutom är 
begreppet hållbarhet mångfacetterat och 
rymmer en ekonomisk aspekt.

– Ekonomisk hållbarhet är också en 
viktig del i vår verksamhet; vi är ju även 
ekonomiskt en del av samhället. I vårt 
uppdrag från ägarkommunerna ingår att 
vi ska driva Himmerfjärdsverket på ett 
kostnadseffektivt sätt, med en stabil och 
långsiktig ekonomistrategi.

EN EKONOMISK UTMANING för Syvab är 
den kommande stora ombyggnaden, 
vilken innebär en betydande investering. 
Genom ”kommunernas bank” Kommun-
invest lär det gå att hitta förmånliga 
 lösningar för detta, menar Lars-Göran 
Zetterman.

– Kommuninvest kan bidra till finansi-
ering genom att de matchar miljöprojekt 
med finansiärer som vill placera pengarna 
i projekt som har olika former av mål som 
är kopplade till klimatförändringarna. 
Det är dock vissa kriterier som ska vara 
uppfyllda, och vår verksamhet klarar det 
– så vi har möjlighet att ta del av denna 
”gröna upplåning”.

I dagens läge är det förhållandevis lätt 
att hitta kapital till investeringar, men 
det är något som alltid som går i cykler, 
konstaterar han. 

– När det blir perioder med tuffare 
konkurrens om finansieringen kommer 
det att vara bra att ha den här ”bekräftel-
sen” på att vår verksamhet har en stark 
miljöinriktning. Allt fler långivare har 
önskemål om hur medlen används.

En helt annan miljöekonomisk aspekt 
av verksamhet är hur Syvab arbetar med 

Gröna mål som gynnar 
både miljö och ekonomi

Att Syvab är ett miljöföretag lär det 
väl inte råda någon tvekan om.  
Hela verksamheten har en ”grön” 
inriktning, och det visar sig dess
utom att en del av de specifika  gröna 
målen inte enbart bidrar till minskad 
miljöpåverkan utan även till verk
samhetens ekonomiska resultat.

Lars-Göran Zetterman, ekonomichef på Syvab.
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att effektivisera elanvändningen. Något 
som förstås har gynnsamma effekter på 
såväl miljö som ekonomi.

– Vi ser bland annat till att byta ut 
utrustning i tid, så att vi inte arbetar med 
gamla tekniker och maskiner som drar 
onödigt mycket el. Om det går att upp-
gradera äldre utrustning med ny teknik 
är det också ett mycket intressant alter-
nativ. Och när vi ska införa nya processer 
i verksamheten är resurshållning en 
mycket viktig aspekt i utvecklingen, säger 
Lars-Göran Zetterman.

Den el som används är dessutom till 
100 procent ”grön”. Något som inte 
 behöver bli en ekonomisk belastning 
genom att Syvab har gått samman med 
några andra bolag till en så kallad fler-
bolagsportfölj, och därmed fått ett bättre 
förhandlingsläge gentemot leverantö-
rerna.

– Genom vår flerbolagsportfölj ser vi till 
att säkra elpriserna långsiktigt och ställer 
samtidigt krav på att det ska vara svensk 
förnybar el som vi får köpa. I vår verksam-
het används mycket elenergi – cirka 26 
GWh per år – så när vi gör ett medvetet 
val och köper grön el innebär det ett vik-
tigt bidrag till minskad miljö påverkan.

YTTERLIGARE ETT SÄTT att värna miljön är 
att se till att restprodukter från vattenre-
ningen återförs till produktiv mark som 
växtnäring. Syvab är i det sammanhanget 
certifierat enligt Svenskt Vattens system 
Revaq, vilket främjar en säker och lång-
siktig användning av slamprodukter 
inom jord- och skogsbruk.

– Under processen när slammet 
omvandlas till biomull produceras biogas. 
Vi tar även emot bland annat mat avfall 
och fett – som tidigare slängts – för att 

producera gas. Vi använder biogas till 
olika delar av vår verksamhet, men får 
trots det alltid ett överskott som förädlas 
till fordonsgas och kan säljas till bilister 
genom tankstationer i närområdet. 

Fordonsgas bidrar starkt till en bättre 
miljö; koldioxidutsläppen minskar med 
upp till 90 procent jämfört med att använ-
da bensin, och det resulterar även i sänkta 
utsläpp av kväveoxider (NOx) och partik-
lar från fordonen. Den årliga produktio-
nen av fordonsgas på Syvab räcker till 
omkring 2 000 bilar som körs 1 500 mil. 

– Det finns också en tydlig ekonomisk 
fördel med gasproduktionen, eftersom 
biogas står för cirka tio procent av Syvabs 
intäkter. Det betyder i sin tur att vi kan 
sänka VA-avgifterna för ägarkommunerna 
med omkring fem procent, jämfört med 
vilken nivå vi hade legat på utan dessa 
intäkter.

Några andra delar av 
Syvabs ”gröna arbete”
• Det sker en ytterst noggrann käll
sortering i hela verksamheten, vilket 
 resulterar i att över 99 procent av 
avfallet går till materialåtervinning eller 
energi. Himmerfjärdsverket genererar 
årligen cirka 1150 ton avfall (exklusive 
rötslam). Av detta är det enbart 8,5 ton 
som inte återvinns i som material eller 
energi. 

• I alla upphandlingar av produkter och 
tjänster till verksamheten ställer man 
krav på att leverantörerna ska leva upp 
till olika typer av miljö eller klimat
kriterier. 

• Det bedrivs en rad forsknings och 
 utvecklingsprojekt med fokus på olika 
aspekter – bland annat att minska energi
användningen, mängden kemikalier  och 
utsläpp i form av växthusgaser – och 
hur Himmerfjärdsverket kan bli en mer 
resurseffektiv anläggning.  

”Biogas står för cirka tio procent av Syvabs 
intäkter. Det betyder i sin tur att vi kan sänka 
VA-avgifterna för ägarkommunerna”
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G
ROVRENINGEN ÄR ETT av de första 
momenten i avloppsvattnets väg 
genom verket. Vattnet kommer till 

verket via inloppet 54 meter under mark, 
där det största skräpet tas om hand – så 
som tops, sanitetsartiklar, våtservetter, 
snus, cigaretter och textilier – sådant 
som följer med vattnet från hushållen.

Vattnet pumpas därefter upp till mark-
nivå för att komma till just grovreningen.

I grovreningen sorteras bland annat 
sådant som papper, sand, matrester och 
kaffesump bort. 

– Där går det numera först genom ett 
fingaller innan vattnet går vidare till 
sandfånget. Gallret var tidigare placerat i 
slutet av sandfånget, men på det här 
sättet kan vi få en mer effektiv rening, 
säger produktionschef Ulrich Brauer.

ULRICH BRAUER HAR haft det övergripande 
ansvaret för ombyggnaden som hade 
byggstart i maj 2015. Fram till dess låg de 
tre parallella bassängerna, fyra meter 
breda och 30 meter långa, i öppen dager 
utan tak. De fungerar som så kallat sand-
fång i grovreningen, det vill säga att tyng-
re partiklar som grus och sand sjunker för 
att kunna skrapas bort med skrapor som 
löper längs bassängbottnarna.

– Vi har byggt den nya grovreningen 
ovanpå de gamla bassängerna, som fort-
farande används som tidigare, men nu är 
de helt övertäckta. I den nya byggnaden 
ryms även andra funktioner, som att sor-

tera bort plastrester och att tvätta sanden. 
Det är väldigt praktiskt att kunna samla 
allt detta på ett ställe, det underlättar drift 
och underhåll – inte minst när det nume-
ra är väl anpassade lokaler under tak.

Innan själva byggnaden började kon-
strueras såg man till att renovera sand-
fången (bassängerna) som var i behov av 
underhåll och varit i drift sedan 1974.

– De tömdes och renoverades en i 
taget. Det var helt klart en stor utmaning 
att kunna ha verksamheten i full drift 
samtidigt, men med god planering och ett 
stort engagemang från alla medarbetare 

så lyckades vi få det att fungera, säger 
Stephen Milton, projektkoordinator.

I JUNI 2016 var byggnaden på plats och 
man kunde börja installera de nya 
maskinerna. Anläggningen stod klar i 
augusti 2016 och kunde testköras ett par 
månader innan den invigdes 8 december. 
Sedan dess har den varit i full drift.

– En av de stora fördelarna är att vi får 
en bättre avskiljning i rensmomentet, 
bland annat för att vi har nya galler som 
är tätare än de gamla. Dessutom är den 
nya anläggningen mer driftsäker, med 

Grovrening i en modern och 
funktionell anläggning
I december 2016 invigdes den nya anläggningsdelen grovrening på Syvabs anläggning 
Himmerfjärdsverket. Det var ett viktigt första steg i den stora ombyggnaden för att 
modernisera verket, konstaterar produktionschefen Ulrich Brauer.

Den nya grovreningsanläggningen är helt under tak och renar vattnet mer effektivt än tidigare.

I maj 2015 påbörjades arbetet med att täcka över de tre öppna bassängerna – sandfången – som samtidigt renoverades, efter drygt 40 års drift.

10 Syvab Årsredovisning 2016  Org.nr. 556050-5728



redundans på all utrustning, säger Ulrich 
Brauer.

En annan stor förbättring är att 
 processen har moderniserats med större 
inslag av automatik, och därmed har 
Syavb ett  mindre behov av manuella 
arbetsinsatser, konstaterar han.

– Ombyggnaden har dessutom inne-
burit en väsentlig förbättring av arbets-
miljön. En del av arbetet behövde tidigare 
utföras utomhus, annat skedde i ganska 
trånga och allmänt undermåliga lokaler. 
Nu är det både snyggt och funktionellt i 
anläggningen, säger Stephen Milton.

UNDER KOMMANDE ÅR väntar en hel del 
fler ombyggnadsprojekt på Syvab, i sam-
band med den omfattande satsningen på 
att modernisera verket. Arbetet med 
grov reningsanläggningen fungerade som 
ett slags pilotprojekt i det sammanhang-
et, menar Ulrich Brauer.

– Vi har kunnat prova de dokument 
som vi har tagit fram inför arbetet med 
den kommande stora ombyggnaden av 
resten av verket. Vi såg vad som fungerade 
och vad som behövde justeras. Det är 
mycket värdefullt, eftersom det kommer 
att underlätta de framtida projekten, 
säger han.

Johan Andersson, 
driftansvarig för grovreningsanläggningen

Det här är din dagliga arbetsplats; vilka är de 
stora skillnaderna nu när anläggningen står 
klar?
– Det som märks mest är att arbetsmiljön 
har blivit så mycket bättre. Du märker själv, 
det luktar inget, är inte mycket buller och är 
dessutom en riktigt snygg anläggning!

Vad har förändrats i själva arbetet?
– Eftersom vissa delar av processen nu har 
automatiserats så har vi gott om tid att ägna 
oss åt sådant som underhåll, till exempel 
smörjning och oljebyten. Det har för övrigt 
också blivit enklare och mer lättillgängligt nu 
med de nya maskinerna. Om något behöver 
inspekteras eller renoveras har vi gott om 
utrymme för det och dessutom bra inbyggda 
redskap för hanteringen.

Med flera nya maskiner på plats, blir det då 
mer av övervakning för din del?
– Nej, inte direkt. Vi har ett effektivt och väl 
fungerande övervakningssystem där det 
mesta är kopplat till larm, så att vi direkt ser 
om till exempel en pump skulle stanna. Det 
finns också inbyggd automatik för till exem
pel hanteringen av containrarna med be
handlat rens. När de är fulla går det en signal 
så att det kommer en lastbil och hämtar dem, 
för att sedan köra dem till förbränningen där 
renset i slutändan blir till fjärrvärme.

Hallå där!

F
O

T
O

: P
E

T
E

R
 W

IK
L

U
N

D

Ulrich Brauer, produktionschef och Stephen 
Milton, projektkoordinator.

Boel Godner, styrelseordförande i Syvab, 
inviger den nya anläggningen.

Den 8 december 2016 togs anläggningen i full drift. Den nya, fräscha arbetsmiljön är mycket 
uppskattad av medarbetarna.
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U
NDER 2016 INLEDDE Syvab ett nära 
samarbete med IVL Svenska 
Miljö institutet, som ett sätt att 

stärka utvecklingsarbetet och se till att det 
leder till konkreta, användbara resultat.

– IVL är en mycket bra partner i det 
här sammanhanget. Dels för att de är 
helt neutrala – de har ingen teknik som 
de vill sälja – och så har de givetvis en 
hög kompetens inom området, säger 
Sara Söhr, processchef på Syvab.

Samarbetet är till att börja med ett 
femårsprojekt, och samfinansieras 
genom att Syvab och IVL bidrar med 
500 000 kronor var. Arbetet består av en 
rad mindre delprojekt, som alla utgår 
från Syvabs behov och önskemål.

– Det rör sig om förhållandevis korta 
projekt, där resultaten som regel ska vara 
sådant som vi kan använda direkt i verk-
samheten. Samtidigt rör det frågor som 

andra verksamheter liknande vår ställs 
inför. Resultaten från våra projekt 
 kommer att kunna vara till nytta även för 
andra – och därmed bidra till bättre 
reningsverksamhet och minskad miljö-
påverkan överlag.

INLEDNINGSVIS DROG MAN igång ett halv-
dussin projekt och kunde redan under 
2016 få ut färdiga resultat från vissa av 
dem. Ett av projekten handlade om att 
studera Syvabs klimatavtryck just nu 
(2016), det vill säga att se vilket förhål-
lande som råder mellan de delar av 
 verksamheten som ökar respektive 
 minskar klimatpåverkan. 

Ett reningsverk bidrar till en stor miljö-
nytta genom att minska utsläpp av över-
gödande ämnen. Samtidigt blir det en 
negativ miljöpåverkan som en följd av att 
kemikalier, energi och andra resurser 

förbrukas vid vattenrening och slam-
hantering.

Det är i första hand produktion av for-
donsgas och användningen av grön el som 
har stor positiv effekt på klimat avtrycket. 
De biologiska reningsprocesserna, biogas-
läckage från slamhanteringen och 
användningen av metanol är i stället de 
delar på verket som i dag står för störst 
utsläpp av växthusgaser.

– Studierna kommer att fortsätta och 
förfinas under 2017, men en första kart-
läggning blev i alla fall klar under 2016. 
En sak som jag tycker är anmärknings-
värd är att transporterna har oväntat 
liten effekt på klimatavtrycket, trots att 
transporterna ofta får mycket fokus när 
det handlar om miljöpåverkan. Jag hade 
inte heller trott att det skulle visa sig vara 
de biologiska processerna som var de 
stora bovarna i dramat, säger Sara Söhr.

Samarbete för forskning 
och utveckling
Syvab arbetar i olika konstellationer för att med gemensamma krafter 
stärka forskning och utveckling av verksamheten. Resultaten ska bidra 
till bland annat effektivare processer och minskad miljöpåverkan.
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I ETT ANNAT PROJEKT har man tittat på 
klimatpåverkan på längre sikt, genom att 
använda en så kallad livscykelmodell för 
att uppskatta hur Syvabs klimatavtryck 
kommer att se ut år 2040. I det perspek-
tivet ingår inte minst förändringarna 
som den kommande stora ombyggnaden 
innebär. 

– Vi kommer framöver successivt att ta 
emot större mängder vatten att rena, men 
resultatet av det här projektet visar att vi 
ändå inte beräknas öka vårt totala klimat-
avtryck – utan att det i stället kommer att 
minska!

Anledningen till förbättringen ligger 
till stor del i att den nya anläggningen 
föreslås ha en reningsprocess som gör att 
behovet av kemikalier minskar kraftigt, 
förklarar Sara Söhr.

– Även det här projektet kommer vi att 
arbeta vidare med under 2017. Det finns 
många parametrar att ta med i beräkning-
arna för att öka sannolikheten i utfallet.

NÄR DET GÄLLER reningsverkets klimat-
påverkan berättar hon att de har tittat på 
ett tiotal olika scenarion, till exempel ett 
som utgår från frågeställningen ”vad hän-
der om vi inte skulle använda grön el”?

– I det fallet blev det väldigt tydligt 
vilken positiv effekt det får att vi väljer 
det gröna alternativet, som förstås är 
något dyrare: om vi skulle övergå till 
billigare el istället för grön el så skulle vi 
nämligen fördubbla vårt klimatavtryck. 

Faktum är, konstaterar hon, att det till 
och med finns ett scenario där de skulle 
kunna bli ”klimatpositiva”, det vill säga 
att verksamheten i slutändan skulle bidra 
till att minska klimatpåverkan:

– Det skulle då kunna ske när vi har 
den nya, kemikaliesnåla anläggningen i 
drift. Samtidigt skulle vi då ta emot 
 dubbelt så mycket substrat som i dagens 
läge, för att kunna göra mer fordonsgas. 
Dessutom skulle det kräva att det sker 
slamtorkning av hela mängden slam. Det 
är ett mycket intressant scenario att ha i 
åtanke framöver, säger Sara Söhr.

JUST SLAMTORKNINGEN ÄR i fokus i ett 
annat av projekten som drivs i samarbete 
med IVL. 

– Den nuvarande slamtorken är 25 år 
gammal och har snart gjort sitt. Så i det 

projektet var syftet att undersöka om 
slamtorkning är något som vi ska satsa 
på även i framtiden, och därmed inves-
tera i en ny torkanläggning.

De tog in olika aspekter i utvärderingen 
– klimateffekter, lönsamhet och eventu-
ella regler och krav – och kom fram till att 
det är en bra metod.

– Slamtorkningen är en resurseffektiv 
komplettering av vår slamhantering. Den 
ger en hygienisering av slammet, vilket 
sannolikt kommer att bli ett krav snart. 
Under 2017 fortsätter vi med kalkylerna 
och jämför metoden med olika alternativa 
lösningar.

DE OLIKA PROJEKTEN som drivs i sam-
arbete med IVL fortsätter alltså under de 
närmaste åren, bland annat genom för-
djupningar av de studier som påbörjats.

– Det tillkommer också några nya pro-
jekt, bland annat ett för att ta fram förslag 
för hur våra rötkammare kan förbättras. 
Rötkamrarna är slitna och snart i behov 
av renovering. I samband med renove-
ringen skulle det vara lämpligt att utveck-
la dem för att få ännu bättre resultat.

Ett annat nytt projekt fokuserar på 
mätningen av utsläpp i luften.

– Vi har köpt in online-givare för att 
snabbt kunna göra utvärderingar av olika 
insatser. Målet är att hitta styrstrategier 
av de biologiska processerna för att både 
minimera utsläppen av kväve till vatten, 
vår recipient Himmerfjärden, och utsläpp 
av kväve bundet som lustgas till luften – 
vilket är en utmaning att kombinera.

ETT HELT ANNAT samarbete som är viktigt 
för utvecklingen av Syvabs verksamhet är 
det som sker i det så kallade Mälardals-
klustret, som består av ett antal aktörer 
kring just Mälardalen. I klustret samverkar 
elva VA-organisationer, fem lärosäten 
och två forskningsinstitut. Samarbetet 
har pågått sedan 2010.

– Utgångspunkten var att vår bransch-
organisation Svenskt Vatten och flera 
VA-organisationer kände ett behov av att 
få ut doktorander och examensjobbare 
som fokuserade på frågor som var intres-
santa för oss. Men för att finansiera en 
fyraårig doktorandtjänst behöver man gå 
samman, det kan ingen av oss göra på 
egen hand, säger Sara Söhr.

Under 2016 kom slutrapporten för det 
så kallade EXRT-projektet, som genom-
fördes av en av doktoranderna. Under 
projektet användes en av Syvabs rötkam-
mare för test med att bland annat tillföra 
mer material (olika slags slam och externt 
material).

– Resultatet kommer att vara använd-
bart framöver, framför allt när vi ska hitta 
rätt åtgärder för att utveckla processen 
och anläggningen.

Just nu pågår ett arbete inom ramen 
för Mälardalsklustret med att titta på 
Syvabs online-mätare i vattnet, för att 
hitta en metod så att de kan varna om 
det finns risk för felmätningar.

I AUGUSTI 2016 tog Syvab över ordförande-
skapet för styrgruppen i Mälardals klustret, 
och har alltså ett större engagemang och 
ansvar än tidigare för samarbetet.

– Det är ett mycket betydelsefullt 
 nätverk, och för vår del märks det tydligt 
att det gör nytta. Vi har som mål att leda 
utvecklingen inom vårt verksamhetsom-
råde och har därför ett stort engagemang i 
flertalet doktorandprojekt. Eftersom vi har 
som mål att leda utvecklingen inom vårt 
verksamhetsområde är den typen av enga-
gemang väldigt viktigt, säger Sara Söhr. 

Projekt i samarbete 
med IVL
Under 2016 genomfördes dessa 
projekt:
• Syvabs klimatavtryck 2016
•  Syvabs klimatavtryck 2040 med den 

planerade anläggningen
•  Slamtorkning som en del av slam

hanteringen
• Substratverktyget
•  Jämförelse av ackrediterade laborato

rier med avseende på metaller i slam
• Rötning vid olika temperaturer

Några av de planerade projekten  
för 2017:
•  Vidareutveckla modellen för Syvabs 

klimatpåverkan år 2040
•  Mäta utsläppen av växthusgaser från 

Syvabs slamhantering och analysera 
processen

•  Ta fram förslag på hur rötkammarna 
kan utvecklas för ökad prestanda

•  Hitta metoder att få fosforn från sub
strat som tillsätts biogasproduktionen 
att stanna i slammet

”Vi har som mål att leda utvecklingen inom  
vårt  verksamhetsområde och har därför ett stort  
engagemang i flertalet doktorandprojekt.”  
Sara Söhr, processchef
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Serviceteamet är en viktig kugge i Himmerfjärdsverkets maskineri. De ansvarar 
för allt från daglig städning och inköp, till tvätt och pyntande för extra trivsel i 
lokalerna. Vi följde med Kriztina Wallin och Sereen AlKhoury på några av deras 
uppgifter under en arbetsdag.

Med fokus på service

Köket beställer och hanterar de 
varor som behövs för att göra alla 
mätta och nöjda. Sereen ansvarar 
exempelvis för beställningar av 
grönsaker och frukt. 

Vissa redskap diskas för hand, 
men framför allt plockar de i och ur 
diskmaskinen ett stort antal gånger 
per dag. De ordnar med mat för an
ställda, entreprenörer och besökare.

Dessutom arbetar de mycket 
med att skapa extra trivsel, till 
exempel genom att bjuda på bullar 
på Kanelbullens dag och fira påsken 
med påskpynt och godis.

Varje dag dukas ett rejält salladsbord upp, med allt från 
rivna morötter till olika bland sallader. Det är inte ovanligt 
att det rör sig om 10–15 olika typer av grönsaker, och det 
ligger en hel del hackande och rivande bakom varje skål 
med sallad.

Utbudet kan variera, inte minst på grund av att service
teamet anpassar salladsbordet efter säsongens råvaror. Det går åt mycket 

kaffe  under en dag på 
Syvab. Att hålla de två kaffe

maskinerna i gång genom 
att rengöra, sköta om och 

fylla på dem varje dag är en 
ytterst viktig uppgift. Utan 

kaffe skulle nog Himmer
fjärdsverket stanna!
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Kriztina ansvarar för inköp av 
skyddskläder, och det ingår i 
serviceteamets ansvar att se 
till att det finns skyddskläder 
för alla olika  arbetsgruppers 
behov.  Kläderna ska inte bara 
vara säkra, utan även märkta 
med logotyp och fungera bra i 
medarbetarnas vardag.

Serviceteamet har en egen tvättstuga där 
de varje dag tvättar bland annat handdukar, 
tshirtar och collegetröjor som de hämtar i 
tvättkorgarna som står i omklädningsrum
men. Det tvättas och tumlas ett antal plagg 
varje dag. Tvätten sorteras sedan efter 
storlek, viks och placeras ut i hyllor så att det 
går lätt för medarbetarna att komma åt rena 
plagg och handdukar.

Grovtvätt, som ytterjackor, lämnar och 
hämtar de på ett tvätteri en gång i veckan.

Alla klädskåp i omklädningsrum och 
entréer ingår också i serviceteamets 
ansvarsområde. Det är inte enbart alla 
fasta medarbetare, utan även vikarier, 
extrajobbare och praktikanter, som ska 
ha tillgång till egna skåp och platser där 
de kan hänga av sig sina ytterkläder.

Det gäller att hålla reda på när folk 
börjar och slutar sina anställningar eller 
praktik perioder för att se till att alla plat
ser och skåp är märkta med rätt namn, 
att nycklar är återlämnade etc.

Den dagliga städningen av korridorer, toaletter, groventréer, kök 
och matsal utförs av serviceteamet. Målet är förstås att det alltid 
ska vara rent, fräscht och välkomnande i lokalerna.

Ett sätt att underlätta detta är att alla gäster och besökare 
använder blåa ”plasttossor” på skorna så att inte smuts – eller 
baciller! – kommer in utifrån.

De ansvarar även för städningen av vissa delar av 
verket som ligger utanför själva ”admin”byggnaden. 
Varje vecka går någon från serviceteamet en runda 
för att se över toaletter och andra utrymmen i bland 
annat slambyggnaden, verkstaden och i gallersalen 
som ligger 54 meter under mark. Det är en liten 
utflykt som brukar ta ett par timmar i anspråk, bero
ende på hur städbehovet ser ut på de olika ställena.
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”Östersjöns överlevnad  
har blivit en ödesfråga”

L
ENNART KALDERÉN HAR varit poli-
tiskt engagerad i många år; redan 
för 40 år sedan började han sin 

bana, då som fritidspolitiker. Nästa år 
kommer han kunna fira 20-årsjubileum 
som kommunalråd i Salem, dit han flyt-
tade med familjen som 15-åring år 1973. 

Han är den ende heltidspolitikern i 
Salems kommun, och har därmed en 
mängd olika frågor på sitt bord – allt från 
att ansvara för kommunens ekonomi till 
att lyssna på synpunkter från de boende i 
Salem och Rönninge. På fritiden tar han 
sig gärna till Salems GK för en golfrunda.

Vad var det som lockade dig med styrelse-
uppdraget?

– Salems kommun är en av ägarna till 
Syvab, och det är ett mycket strategiskt 
bolag för oss, inte minst eftersom det är 
ytterst kritiskt att vi har en väl fungerande 
hantering av avloppsvattnet. Dessutom 
står Syvab inför stora investeringar och 
förbättringar i och med den omfattande 
ombyggnationen. Det känns spännande 
att kunna vara delaktig i det arbetet.

Vad hade du för uppfattning om Syvab 
innan du började i styrelsen?

– Jag såg det som ett mycket välskött 
bolag med höga miljöambitioner. Det har 
en fördel av att vara på en monopolmark-
nad, eftersom det då kan ha sådana 
ambitioner utan att besväras av konkur-
renter – samtidigt som det förstås är 
viktigt att hålla greppet om ekonomin.

Vad har du för uppfattning nu, efter att ha 
kommit betydligt närmre verksamheten?

– Bilden är oförändrad; det finns en 
mycket bra bolagsledning med kunnande 
inom såväl ekonomi och strategi som de 
rent ingenjörsmässiga delarna av verk-
samheten. Stabilitet och långsiktighet 
tycker jag är sådant som präglar hela 
verksamheten. Det verkar finnas ambi-
tioner att skapa en anläggning som ska 
kunna fungera under överskådlig tid, och 
det är rätt ovanligt att se.
Apropå ambitioner: Syvab har ett starkt 

miljöengagemang, hur ser du på det?
– Miljöambitionerna är styrande i alla 

de beslut som vi fattar kring Syvab. Det 
är en utgångspunkt i alla lägen. Öster-
sjöns överlevnad har de senaste decen-
nierna gått från att vara en viktig fråga 
till att bli en ödesfråga. Vi måste alla 
bidra till att skapa förutsättningarna för 
en hållbar klimatsituation.

Känner du då att Syvab har möjlighet att 
bidra till det?

– Absolut, utan tvekan. Vår verksam-
het är en viktig del i detta arbete. Men 
det är långt ifrån det enda som behövs. I 
andra länder runt Östersjön skulle man 
behöva komma upp till samma ambi-
tionsnivå som vi har här.

Den stora planerade ombyggnaden av 
Syvab står för dörren; vad kommer det 
att innebära för din roll i styrelsen?

– Styrelsens funktion i det projektet är 
ytterst betydelsefull, eftersom vi bland 
annat har det övergripande ansvaret att 
hålla koll på att se till att arbetet löper på 
ekonomiskt enligt planen. Under mina år 

som politiker har jag varit i kontakt med 
ett antal byggprojekt, och har märkt att 
det är något av det mest vanskliga man 
kan ge sig in på. Det finns otaliga exem-
pel på när kostnaderna har skenat iväg i 
en eller flera olika delar av projektet. Där 
hoppas jag kunna bidra med mina erfa-
renheter och förebygga att det händer.

För egen del, hur ligger det till med miljö-
ambitionerna på hemmaplan?

– Jag tror att jag är som folk är mest, 
varken någon hjälte eller buse på miljö-
fronten. Det är framför allt återvinning 
som det handlar om för min del; jag upp-
låter delar av mitt radhus som mellanlag-
ring på väg till återvinningscentralen. 
Om alla gör så gott de kan, kommer det i 
slutändan få stor betydelse för utveck-
lingen mot en minskad miljöpåverkan.

Våren 2016 trädde en ny  ledamot in i Syvabs styrelse: Lennart Kalderén, 
kommunal råd för Moderaterna i Salem. Han lockades bland annat av möjligheten 
att vara delaktig i den omfattande utvecklingen av Himmerfjärdsverket framöver.

”Stabilitet och långsiktig-
het är sådant som präglar 
hela verksamheten.”

Lennart Kalderén är från och med våren 2016 ny ledamot i Syvabs styrelse.
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Utgående
37,9 miljoner m3

276 ton BOD7
14 ton fosfor
276 ton kväve

Material- och energiflöde 2016

Himmerfjärden

Gasanvändning
Totalproduktion 8,1 miljoner Nm3 
Till panna 1,05 miljoner Nm3

Till slamtork 0,16 miljoner Nm3

Til gasmotor 1,96 miljoner Nm3

Till uppgraderings-
anläggning (UGA) 4,35 miljoner Nm3

Till fackla 0,55 miljoner Nm3

 
Slam
Avvattnat slam   5 565 ton TS
Torkat slam      402 ton TS
Jordbruk     915 ton TS avvattnat slam
Jordbruk     402 ton TS torkat slam
Jordtillverkning  1 273 ton TS avvattnat slam
Förbränning  1 001 ton TS avvattnat slam
Lager  2 372 ton TS avvattnat slam

Anslutna kommuner
322 000 personer och 20 000 personekvivalenter från industri.

Himmerfjärdsverket
Energianvändning
 El 24 500 MWh
 Rötgasförbrukning 20 300 MWh 
 Totalt 44 800 MWh   
 
Kemikalieanvändning 
 Järnsulfat  1 823 ton
 Polyaluminiumklorid  283 ton
 Polymer  82 ton
 Metanol  1 913 ton
 Fosforsyra  49 ton
 Nutriox  58 ton

Inkommande
37,9 miljoner m3

5 390 ton BOD7
163 ton fosfor
1 400 ton kväve



Syvab är ett kommunalt aktiebolag som ägs av  kommunerna 
 Botkyrka,  Nykvarn, Salem och Stockholm  Vatten VA AB samt 
 Telge i Södertälje AB.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra 
stockholmsregionens va-verksaktiebolag – SYVAB 
(nedan kallat Syvab), med org.nr 556050-5728 
 lämnar härmed följande redogörelse för verksam-
heten 2016.

Syvab är ett kommunalt aktiebolag som ägs av 
 kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och 
 Stockholm Vatten VA AB samt Telge i Södertälje AB.

AKTIEÄGARE:

Botkyrka kommun   20 aktier
Nykvarns kommun   20 aktier
Salems kommun   20 aktier
Stockholm Vatten VA AB   40 aktier
Telge i Södertälje AB   20 aktier
Totalt: 120 aktier

STYRELSE:

Syvabs styrelse har under 2016 haft följande 
 sammansättning:

Ordförande: 
•  Boel Godner, Telge i Södertälje AB

Vice ordförande: 
•  Mats Lindqvist, Stockholm Vatten VA AB

Ledamöter: 
•  Per Ankersjö, Stockholm Vatten VA AB
•  Lennart Kalderén, Salem
•  Dan Gahnström, Botkyrka (del av året)
• Kjell Nilsson, Nykvarn
• Pär Klockar (Vision)
•  Jannice Örnmark (Kommunal/Ledarna/ 

Sveriges ingenjörer)

Suppleanter: 
•  Ellinor Avsan, Stockholm Vatten VA AB
•  Kjell Bertilsson, Stockholm Vatten VA AB
• Jan Brolund, Nykvarn
• Stefan Dayne, Botkyrka
•  Marita Lärnestad, Telge i Södertälje AB
• Arne Närström, Salem
• Roger Persson (Vision)
•  Kenneth Öhman  (Kommunal/Ledarna/ 

Sveriges ingenjörer)

REVISORER:

Lekmannarevisorer:
• Håkan Apelkrona,  Stockholm Vatten VA AB
•  Jan-Olof Rasmusson, Botkyrka 
• Suppleanter:
•  Håkan Tornesque, Nykvarn
•  Yvonne Berglund, Salem

Auktoriserad revisor: 
•  Patrik Zettergren
Suppleant: 
• Magnus Mattsson

Verkställande direktör:
• Carl-Olof Zetterman 

Förvaltningsberättelse
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BOLAGET ÄR ETT AKTIEBOLAG som ägs av kommunerna 
 Botkyrka, Nykvarn, Salem samt Stockholm Vatten VA AB och 
Telge i Södertälje AB. Syvabs uppgift är att kostnadseffektivt 
driva Himmerfjärdsverket så att fastställda krav klaras. 
 Organisationen och anläggningen ska förberedas så att skärpta 
kvalitets- och reningskrav kan uppfyllas över tid.  Den lång-
siktiga målbilden som styrelsen beslutat omfattar:

1. Rent vatten, biogas och användbart slam.
2. God resurshushållning.
3. Hög säkerhet för personal och anläggning. 

HIMMERFJÄRDSVERKETS ANLÄGGNING ÄR avsedd att vara en 
långsiktig investering för god miljö. Aktiv processutveckling i 
nära samarbete med praktisk drift och effektiv uppföljning i 
eget driftlabb är förutsättningar för att möta framtidens krav 
på Himmerfjärdsverket. Långsiktiga reinvesteringsplaner har 
tagits fram som syftar till att förebyggande investeringar 
genomförs, vilket ger minskade underhållskostnader. Anlägg-
ning ska drivas och utvecklas så att av myndighet fastställda 
krav kan uppfyllas, god resurshushållning samt effektiv upp-
följning erhålls. För att driva verksamheten har följande orga-
nisation gällt under 2016:  
• Se organisationsschema nedan.

• Ägarna ger via styrelsen direktiv för verksamheten. VD 
 ansvarar för att dessa verkställs och rapporterar tillbaks till 
styrelsen. Styrelsen fastställer en långtidsplanering som 
 anger inriktning för verksamheten.  

• Administration består av ekonomi, administration och 
 service. Service ansvarar för mathållning, skyddskläder, städ-
ning samt reception och växel.

• Elavdelningen har till uppgift att installera, underhålla och 
åtgärda fel i elfunktion på samtliga Syvabs anläggningar. 
Personal på enheten ingår även i beredskapsstyrkan.

• IT-enheten driver, förvaltar och upprättar datasystem för 
driftövervakning, styrning samt administrativa system och 
skalskydd. Antalet övervakade driftsignaler är över 15 000 
signaler per dygn.

• Produktionsavdelningen driver, bevarar, utvecklar och 
underhåller Himmerfjärdsverket och övriga anläggningar. 
Produktionsavdelningen har ständig beredskap och ansvarar 
för larmhantering.

• Processavdelningen har till uppgift att styra reningsprocessen 
så att reningsresultat uppnås enligt givna direktiv samt att 
styra och utveckla våra processer så att hög gasproduktion 
uppnås med god kostnadseffektivitet.

UNDER ÅRET HAR styrelsen sammanträtt fyra gånger. 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VÄSENTLIGA 
 HÄNDELSER UNDER ÅRET

Syvab fick 2016-05-30 nytt tillstånd till fortsatt och utökad 
verksamhet. Beslutet innebär att reningskraven skärps för att vi 
skall klara en hållbar samhällsutveckling i en växande region 
och samtidigt uppfylla vattendirektivets målsättning om god 
status i våra sjöar och hav.

Information om  
verksamheten
Syvab driver Himmerfjärdsverket, pumpstationer, tunnlar och ledningar som leder 
avloppsvatten till verket. Bolaget renar avloppsvatten, producerar biogas som förädlas 
till fordonsgas samt framställer biomull. 

Administration
Ekonomichef

Lars-Göran Zetterman

Produktion
Produktionschef

Ulrich Brauer

Stab
Investeringschef

Richard Cederborg

El 
Elingenjör

Henrik Ulriksson

Produktion
Bitr. prod.chef
Vidar Svärd

Projekt 
Projektkoordinator

Vakant

IT
IT-chef

Bertil Enberg

Administration

Service
Arbetsledare

Birgitta Sundin

Service El IT Produktion Projekt

Process
Processchef

Sara Söhr

Process
Bitr. processchef

Kristina Stark Fujii

Labb Process

VD
Carl-Olof Zetterman
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De nya reningskraven och en ökad befolkning innebär att vi 
närmar oss den gräns för vad dagens anläggning klarar och nya 
investeringar i Himmerfjärdsverket behöver genomföras. Det 
finns en dynamik med nya anslutningar, bortkoppling av idag 
anslutna områden och osäkerhet i befolkningsutveckling och 
inte minst klimatförändringar som starkt påverkar vilken 
behandlingskapacitet anläggningen måste klara de kommande 
åren. Det förslag som nu framtagits har en planeringshorisont 
satt till 2040 med teknisk möjlighet att expandera anläggning-
en för fortsatt framtida utveckling av regionen. Att bygga om en 
anläggning samtidigt som den skall klara maximal belastning 
och gällande miljökrav är komplicerat och tidskrävande. Vi 
beräknar produktionstiden från beslut till helt färdig anlägg-
ning till sju år. Det innebär att om ett investeringsbeslut tas 
2017 kan ny processanläggning vara helt klar först 2024. Om 
produktionstiden behöver kortas innebär det ökade kostnader 
vid genomförandet.

Det nya miljötillståndet är balanserat, det innebär i stort sett 
att utsläppshalterna skall halveras när den nya anläggningen 
står klar, men innehåller även vissa lättnader under byggna-
tionstiden som gör det möjligt att genomföra arbetet. Enligt de 
prognoser som idag föreligger kommer det nya tillståndet att 
behöva tas i bruk 2019-2020. 

Finansiering är möjlig med så kallade Gröna lån och borgens-
teckning från ägarkommunerna. Gröna lån är lån där investe-
rare med intresse för miljö och klimat finansierar miljöinveste-
ringar. Syvabs ombyggnation klassas som miljöinvestering och 
den finansiella basen har därmed blivit bredare, vilket kan vara 
en fördel dels gällande tillgång till finansiering men det kan 
också ha positiv effekt på kommande finansieringsvillkor. 

Under 2016 har en ny grovreningsanläggning tagits i drift. Den 
nya anläggningsdelen ersätter en äldre som hanterat trasor och 

sand från avloppsvattnet innan det gått vidare till efterföljande 
reningsprocesser. Den nya anläggningen ger bättre avskiljning, 
säkrare drift och en betydlig förbättring av arbetsmiljön i 
anläggningen. Byggnation av den nya rejektvattenanläggningen 
(processanläggning för rening av interna delströmmar av kvä-
verikt vatten från slambehandlingsanläggningen) har inletts. 
Anläggningen beräknas vara klar under 2017.

Studiebesöksverksamheten har fortsatt på inslagen väg, priori-
terat är besök från skolor och totalt besökte 2 161 (1 650) elever 
vår anläggning 2016. Förutom skolelever så har vi många besök 
från företag, institutioner och internationella intressenter här 
på Himmerfjärdsverket. Totalt har 2 523 (2 095) personer 
besökt oss under 2016.

I medeltal har antalet anställda varit 46,63 (45,47) varav 
29,79 % (27,91) är kvinnor. Sjukfrånvaron har ökat kraftigt 
under slutet av 2016 och hamnade på 5,75 % (4,27). Syvab har 
flera långtidssjukskrivningar med olika sjukdomstillstånd som 
bl.a. krävt kirurgiska åtgärder, de flesta väntas återkomma i 
arbete under vintern/våren 2017. Arbetsmiljögruppen har hållit 
två ordinarie sammanträden under året.

• Se diagram Sjukfrånvaro.

Övertidsuttaget har ökat något jämfört med 2015, det totala 
antalet övertidstimmar uppgick till 2 751 (2 644). 

• Se diagram Övertid.
  

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Diskussioner har fortsatt i ägargruppen under 2016, men ännu 
har inga beslut fattats om det framtida ägarengagemanget i 
bolaget. Därav följer en viss osäkerhet kring framtida anslut-
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ningar. Det innebär också att anslutningen av avloppet 
från Ekerö kommun inte kommit vidare och att det 
finns en osäkerhet runt deras anslutning i framtiden. 
Det föreligger ett avtal mellan Syvab och Ekerö om 
anslutning, men i dagsläget har detta ej konkretiserats.

Klimatförändringar kommer att påverka dimensio-
neringsförutsättningarna för biologisk rening, framfö-
rallt med ökad nederbörd vintertid i form av regn, vil-
ket förutom ökat flöde paradoxalt nog kan komma att 
innebära lägre avloppsvattentemperatur under längre 
tid än vid normal snösmältning så som tidigare varit 
fallet.

Ökad urbanisering innebär att behovet av fler bostä-
der i regionen är uppenbar och måste tillgodoses. Det 
ställer i sin tur krav på fungerande infrastruktur så som 
tillgång på rent vatten i våra råvattentäkter och effektiv 
avloppsvattenrening för att regionen skall kunna 
utvecklas och samtidigt vara långsiktigt hållbar.

Nya miljöhot måste hanteras i våra reningsanlägg-
ningar. Läkemedelsrester och mikroplaster talas det 
allt mer om. Redan idag har man i Schweiz infört krav 
på läkemedelsrening för anläggningar som är större än 
80 000 pe. Det är sannolikt att ökad insikt hos forskare 
och allmänhet kommer att ställa krav på komplette-
rande rening även hos oss.

Hygienisering av slamprodukt före att den återan-
vänds som gödselmedel är föreslaget i förarbetet till 
kommande nytt slamdirektiv. En termisk behandling 
som samtidigt minskar slammängden och öppnar nya 
användningsområden är under utredning på Syvab.

FORSKNING OCH UTVECKLING

För att vara effektiva idag och väl rustade för kom-
mande miljöutmaningar har Syvab som ambition att 
utveckla avloppsrening och produktion av biogas. Vi 
stödjer och medverkar därför i ett flertal utvecklings-
projekt. Samarbete sker med högskolor, universitet, 
myndigheter och forskare vilket främjar och utvecklar 
vår verksamhet. 



Erforderliga försäkringar har tecknats för bolagets anlägg-
ningar, inventarier och fordon vid Himmerfjärdsverket, Eols-
hälls- och Järnaanläggningen samt alla anläggningar utefter 
tunnelsystemet. Utöver företagsförsäkring för anläggning har 
ansvars-, styrelse- samt tjänstereseförsäkringar tecknats. 

Driftkostnaderna var 111,3 (112,0) Mkr. Avskrivningar och 
finansiella kostnader var 39,5 (37,7) Mkr. Den totala kostnaden 
delat med inkommande mängd vatten ger en kostnad om 3,52 
(3,15) kr/m3.  
   • Se diagram Kostnad kr/m3 nedan.

Finansieringsläget i ränteportföljen per 161231 var 430 (430) 
Mkr upplånat, medelränta 2,07 % (1,58) och 2,1 (2,3) år 
genomsnittlig förfallotid, genomsnittlig kapitalbindningstid är 
3,6 år. Finansieringspolicyn anger att max 70 % av låne-
förfallen får ske inom ett år, läget 161231 var 53,5 % (44,2).

FINANSIELL RISKHANTERING

Bolagets ränterisk är främst kopplad till den räntebärande 
skulden, vilken per balansdagen uppgick till 430 Mkr. Riskni-
vån har fastställts genom en finansieringspolicy som styrelsen 
har tagit ställning till och fattat beslut skall gälla för bolaget. 
Säkringsinstrumenten utgörs av en portfölj innehållande olika 
typer av räntederivat. Säkringsinstrumentet består av vanliga 
ränteswapar där bolaget byter ränteflöde med banken och där-
med betalar en fast ränta mot en finansiering till rörlig ränta 
eller tvärtom. Säkringsinstrumentets nominella belopp netto 
får inte överstiga säkrad posts nominella belopp. Derivaten 
uppgår till 240 Mkr med avseende på säkring till fast ränta, att 
jämföra med säkrad posts nominella belopp 430 Mkr. Mark-
nadsvärdet för derivat uppgick per 161231 till -27,3 (-27,7) Mkr.

Kommun 2016 Fördelning % 2016 2015 Fördelning % 2015

Botkyrka kommun         31 405 000    22,9      30 930 000    22,8

Nykvarns kommun           2 475 000    1,8        2 390 000    1,8

Salems kommun           4 425 000    3,2        4 170 000    3,1

Stockholm Vatten VA AB         58 024 000    42,4      56 150 000    41,3

Telge i Södertälje AB         40 671 000    29,7      42 160 000    31,0

Summa       137 000 000    100,00    135 800 000    100,00
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Ägarnas avgifter till företaget var 137,0 (135,8) Mkr. Övriga 
intäkter 14,6 (16,2) Mkr.
Årets intäkter överskrider kostnaderna med 0,7 Mkr kronor. 
Överskottet justeras genom överavskrivning. 

De slutliga anslutningsavgifterna fördelas enligt nedan:

Biogasproduktion | 2016 Kostnad kr/m3  | 2016
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LIKVIDITETSRISK

Bolaget arbetar kontinuerligt med sin likviditet och har en 
checkkredit om 100 Mkr för att balansera likviditetsrisken. 
Krediten var inte utnyttjad per 161231.   

KREDITRISK

Bolaget eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet på bolagets 
motparter, leverantörer, kunder och entreprenörer bedöms 
genom företagsupplysningar och att krav ställs på finansiell 
förmåga och kreditvärdighet vid upphandlingar. Upphandling 
sker enligt LOU och dess regelverk.

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 styrelsen, 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 investerings planer.

Pågående arbeten till ett värde av 79,0 (13,8) Mkr har avslutats 
och aktiverats, 2,6 Mkr har kostnadsförts samtidigt som nya 
pågående arbeten startat till ett värde av 62,4 (62,2) Mkr enligt 
fastställd plan. Detta innebär att kontot pågående arbete 
 minskat från 98 Mkr till 78,8 Mkr. 

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av 
nyckel tal.  

Nyckeltal 2012 2013      2014 2015 2016

Rörelsens intäkter (tkr) 143 317 140 848 151 429 152 064 151 566

Resultat efter finansiella 
poster (tkr)

4 060 - 1 410  578  2 234 670

Balansomslutning (tkr) 403 390 404 803 424 602 521 201 534 951

Soliditet 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

Kassalikviditet 0,81 0,69 0,67 1,46 1,00

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV VINST

Verkställande direktören och styrelsen föreslår att till bolags-
stämman förfogande fritt eget kapital om 14 432 kronor balan-
seras i ny räkning.
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2016-01-01 2015-01-01

Not 2016-12-31 2015-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 137 000 000 135 800 000

Övriga rörelseintäkter 14 565 961 16 264 239

Summa rörelsens intäkter 151 565 961 152 064 239

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 -74 948 279 -77 912 314

Personalkostnader 5 -36 394 792 -34 138 756

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -28 386 878 -28 735 613

Summa rörelsens kostnader -139 729 949 -140 786 683

Rörelseresultat 11 836 012 11 277 556

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 20 092 19 082

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -11 156 185 -9 062 959

Summa resultat från finansiella poster -11 136 093 -9 043 877

Resultat efter finansiella poster 699 919 2 233 679

 

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan -681 494 -2 213 873

Summa bokslutsdispositioner -681 494 -2 213 873

Resultat före skatt 18 425 19 806

Skatt på årets resultat 8 -18 425 -19 806

Årets resultat 0 0

Resultaträkning
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TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 197 556 465 169 398 196

Maskinell utrustning 9 157 806 866 131 215 177

Inventarier 9 11 928 792 11 708 928

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 9 78 764 143 98 005 126

Summa materiella anläggningstillgångar 446 056 266 410 327 427

Summa anläggningstillgångar 446 056 266 410 327 427

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10 48 642 239 45 223 542

Övriga fordringar 11 4 647 765 7 417 910

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 632 219 5 265 421

Summa kortfristiga fordringar 54 922 223 57 906 873

Kassa och bank

Kassa och bank 15 33 972 171 52 967 148

Summa kassa och bank 33 972 171 52 967 148

Summa omsättningstillgångar 88 894 394 110 874 021

SUMMA TILLGÅNGAR 534 950 660 521 201 448

Balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 13 120 000 120 000

Reservfond 20 000 20 000

Summa bundet eget kapital 140 000 140 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 14 432 14 432

Summa fritt eget kapital 14 432 14 432

Summa eget kapital 154 432 154 432

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 15 764 095 15 082 601

Summa obeskattade reserver 15 764 095 15 082 601

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 14,18 430 000 000 430 000 000

Summa långfristiga skulder 430 000 000 430 000 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 26 795 442 15 750 314

Övriga skulder 16 20 630 273 22 182 812

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 41 606 418 38 031 289

Summa kortfristiga skulder 89 032 133 75 964 415

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 534 950 660 521 201 448

Balansräkning

Förändringar av eget kapital

Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt

Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 120 000 20 000 14 432 0 14 432

Årets resultat 0 0

Belopp vid årets utgång 120 000 20 000 14 432 0 14 432
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Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS (KKR) Not 2016  2015

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat   11 836  11 278

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   28 387  28 736

Avskrivningar

Vinst (-) / förlust (+) vid avyttring av inventarier   1 644  2 783

     

Erhållen ränta   20  19

Erlagd ränta   -8 584  -11 074

Betald inkomstskatt   -18  -18

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 33 285  31 724

Förändringar av rörelsekapital     

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar   1 384  1 644

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder   12 096  -4 101

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten   46 765  29 267

     

Investeringsverksamhet     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -66 675  -71 602

Försäljning av inventarier 9 915  272

Kassaflöde från investeringsverksamhet   -65 760  -71 330

     

Finansieringsverksamhet     

Upptagna lån   -  100 000

Amortering av skuld   -  -4 932

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -  95 018

     

Ökning (+) / minskning (-) av likvida medel   -18 995  52 955

Likvida medel vid årets början   52 967  12

     

Likvida medel vid årets slut 1)   33 972  52 967

1) Avser kontantkassan 6 11

Bank 33 966 52 956

33 972 52 967
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Not 1   Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlig-
het med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3) vid 
upprättande av finansiella rapporter.

Företaget tillämpar generellt 
komponent uppdelning av investeringar 
och då pågående arbeten aktiveras. Vid 
avskrivning av kontorsbyggnad och 
bostadshus tillämpas viktad avskrivning 
för olika komponenter i fastig heterna.

Principerna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i 
svenska kronor och beloppen anges i 
tkr om inget annat anges.

Periodiseringar
Periodisering av intäkter och kostnader 
har skett enligt god revisionssed.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats 
enligt den indirekta metoden varvid 
justering skett för transaktioner som 
inte medfört in- eller utbetalningar. Som 
likvida medel klassificeras kassa.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har 
värderats till anskaffningsvärdet om 
inget annat anges.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta.

Leasing
Periodens leasingkostnader har uppgått 
till 126 936 (119 575) kr. Samtliga leasing-
avtal klassificeras som operationell lea-
sing, vilket innebär att leasingkostnaden 
fördelas linjärt över leasingperioden.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas i den period de 
presteras.

Resultat efter finansnetto
Resultat efter finansiella intäkter och 
kostnader men före extraordinära intäk-
ter och kostnader, boksluts dispositioner 
och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av 
balans omslutningen.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager 
delat med kortfristiga skulder.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna 
skrivs av linjärt över tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperiod förutom 
mark och pågående arbeten som inte 
skrivs av.

Byggnader och mark Antal år
Mark Skrivs ej av
Markanläggningar 20
Konst Skrivs ej av
Reningsverk 20–50
Tunnlar 100
Ledningar 33
Byggnader/bostäder 20–50
Maskinell utrustning 5–15

Inventarier 
Övriga inventarier 5–10

Aktivering av låneutgifter
Låneutgifter belastar resultatet för det 
år vilket den hänför sig, utom till den 
del de inräknas i ett byggnadsprojekts 
anskaffningskostnader. Aktivering av 
 låneutgifter sker när de är hänförbara till 
byggnadsprojekt som tar betydande tid 
att färdigställas innan de kan användas.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser 
årets skattepliktiga resultat och den del 

av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika 
beloppet enligt de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen.

Ersättningar till anställda
Pensioner
Bolagets pensionsplaner för ersättning 
efter avslutad anställning omfattar både 
avgiftsbestämda och förmånsbestämda 
pensionsplaner. I avgiftsbestämda 
planer betalar företaget fastställda 
avgifter till en separat juridisk enhet. När 
avgiften är betald har företaget inga 
ytterligare förpliktelser. I förmånsbe-
stämda planer beräknas skulden och 
avgiften med hänsyn till bland annat 
bedömda framtida löneökningar och 
inflation. Samtliga pensionsplaner 
redovisas som avgiftsbestämda planer 
vilket innebär att avgifterna redovisas 
som kostnad i takt med att pensionerna 
tjänas in.

Förvaltningsfastigheter
Syvab äger fastigheter i närområdet 
för att säkra marken och säkerställa 
skyddsområdet runt reningsverket, 
samt för möjligheten till eventuell ut-
byggnad i framtiden. Fastigheterna an-
vänds främst för internt behov såsom 
kontor och uthyrning till entreprenörer, i 
ett fall även som bostad. 

Marknadsvärdet på Syvabs fastigheter 
har beräknats utifrån taxeringsvärdet 
som skall uppgå till 75 % av marknads-
värdet (se not 10).

Säkringsredovisning
Säkringsredovisningen tillämpas för 
derivatinstrument som ingår i ett 
dokumenterat säkringssamband. 
För att säkringsredovisningen ska 
kunna tillämpas krävs att det finns en 
ekonomisk relation mellan säkrings-
intstrumentet och den säkrade posten 
som överensstämmer med möten för 
riskhantering. Ett säkringsförhållande är 
effektivt om säkringsinstrumentet i hög 
utsträckning motsvarar värdeföränd-
ringar hänförliga till den säkrade risken. 
Det krävs också att säkringen effektivt 

skyddar den risk som är avsedd att 
säkras och att säkringsdokumentation 
upprättats. Bedömningar om huruvida 
säkringsredo visningen ska tillämpas 
görs vid ingången av säkringsrelatio-
nen. Bedömningen av om villkoren för 
säkringsredovisning är uppfyllda görs 
per varje balansdag därefter. Redovis-
ningen av värdeförändringen beror på 
vilken typ av säkring som ingåtts.

Förluster hänförliga till den säkrade 
risken redovisas inte så länge som 
säkringsförhållandet består. Företaget 
använder endast finansiella instrument 
med extern motpart som säkrings-
instrument. Även den säkrade posten 
har extern motpart. Huvudsakligen 
används ränteswapar.

Per 2016-12-31 finns det inga derivat 
som bedöms falla utanför säkringsre-
dovisningen och därmed påverkas inte 
resultaträkningen av marknadsvärdes-
förändringen.

Säkringsinstrumentets nominella 
belopp netto får inte överstiga säkrad 
posts nominella belopp. Derivaten upp-
går till netto 240 MSEK med avseende 
på säkring till fast ränta, att jämföra 
med säkrad posts nominella belopp 
430 MSEK.

Räntekostnaden för derivat inom 
ramen för säkringsredovisningen 
redovisas löpande i resultaträkningen 
som en del av bolagets räntekostnader 
med hänsyn tagen till periodisering av 
upplupen ränta.

 2016 2015
Marknadsvärde  
för derivat, tkr  -27 291 -27 715

 
Offentliga bidrag
Syvab har erhållit offentliga bidrag 
som är förenade med krav på framtida 
prestation, så kallade villkorade bidrag. 
Dessa skuldförs när bidraget erhålls 
och intäktförs när bidrags givaren 
godkänt prestationen.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar 
och bedömningar om framtiden.

De uppskattningar och antaganden 
som kan komma att leda till störst 
risk för väsentliga nedskrivningar av 
redovisade värden avseende tillgångar 
och skulder är främst värderingar av 

pågående nyanläggningar. Här ingår 
bl.a. utveckling/försök av anläggningar/
tillämpningar av skärpta krav för rening 
av avloppsvatten. Dessa utvecklings-
projekt/försök kan resultera i negativa 
utfall vilket kan medföra att de helt 
eller delvis kommer att kostnadsföras i 

framtiden och ej leda till en kommande 
investering.

Varje år prövas om det finns någon in-
dikation på att någon tillgångs värde är 
lägre än dess motsvarande redovisade 
värde. Föreligger en sådan indikation 
så beräknas tillgångens återvinnings-

värde. Återvinningsvärdet utgörs av det 
högsta av tillgångens verkliga värde 
med avdrag för försäljningskostnader 
och dess nyttjandevärde.

Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar

28 Syvab Årsredovisning 2016  Org.nr. 556050-5728



Not 3 Ersättning till revisorer 2016 2015

Revisionsbyrån Fyrtornet AB

Revisionsuppdrag 180 000 150 000

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 29 775 69 000

Övriga tjänster 0 11 400

209 775 230 400

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av

kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 4 Övriga externa kostnader 2016 2015

Övriga externa kostnader 74 948 279 77 912 314

74 948 279 77 912 314

Med övriga externa kostnader avses kostnader för drift av anläggningarna. I dessa kostnader ingår kemikalier, el, underhåll, kontorsmaterial, 

telefon m.m. Även främmande tjänster såsom konsult, arvoden och revision ingår i denna post. En detaljerad redovisning ges i bilaga 1.

Not 5 Personal 2016 2015

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid

Medelantal anställda har varit 47,00 45,00

varav kvinnor 14,00 13,00

varav män 33,00 32,00

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD:

Löner och ersättningar 1 291 940 1 276 262

Pensionskostnader 307 166 295 043

1 599 106 1 571 305

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 22 637 065 21 543 725

Pensionskostnader 2 662 063 2 437 403

Övriga personalkostnader 1 442 089 1 469 408

26 741 217 25 450 536

Sociala kostnader 8 054 469 7 116 915

Summa styrelse och övriga 36 394 792 34 138 756

Upplysningar 
Till enskilda poster
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Könsfördelning i styrelse och företagsledning 2016 2015

Antal styrelseledamöter 8 8

varav kvinnor 3 3

varav män 5 5

Ledningsgrupp 5 5

varav kvinnor 1 1

varav män 4 4

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

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2016 2015

Räntor 20 092 19 082

20 092 19 082

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 2016 2015

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 708 338 7 976 209

Övriga finansiella kostnader 1 447 847 1 086 750

11 156 185 9 062 959

Not 8 Skatt på årets resultat 2016 2015

Aktuell skatt -20 242 -19 806

Skatt avseende tidigare år 1 817 0

-18 425 -19 806

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 18 425 19 806

Skattekostnad 22% -4 054 -4 357

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -20 207 -19 640

Ej skattepliktiga intäkter 4 418 4 191

Summa -15 789 -15 449

Skatt enligt gällande skattesats 22 % -4 054 22 % -4 357

Skattekostnad på ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter -15 789 -15 449

Justering skatt tidigare år 1 817 0

Övrigt -399 0

Redovisad effektiv skatt 22 % -18 425 22% -19 806

Upplysningar till  
enskilda poster

30 Syvab Årsredovisning 2016  Org.nr. 556050-5728



Not 9 Byggnader och mark

BYGGNADER OCH MARK

Mark Avskrives ej

Markanläggningar  20 år

Konst Avskrives ej

Reningsverk 20–50 år

Tunnlar 100 år

Ledningar 33 år

Byggnader/bostäder 20–50 år

Maskinell utrustning 5–15 år

Inventarier  5–10 år

Reningsverk 2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 297 979 295 307 701 644

Överfört från pågående arbeten 8 211 310 2 793 224

Inköp - 304 798

Omklassificering - -12 820 371

Utgående ack. anskaffningsvärden 306 190 605 297 979 295

Ingående ack. avskrivningar -186 522 678 -184 075 968

Omklassificering - 2 682 189

Årets avskrivningar -5 205 708 -5 128 899

Utgående ack. avskrivningar -191 728 386 -186 522 678

Utgående planenligt restvärde 114 462 219 111 456 617
Bidrag för reningsverk har erhållits enligt följande: 
 1974 statsbidrag 19 000 000.  
 2010 Klimatbidrag, biogasanläggning 3 900 000.
 2013 Energibidrag  1 260 000.

Tunnlar 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 88 280 587 88 280 587

Utgående ack. anskaffningsvärden 88 280 587 88 280 587

Ingående avskrivningar -71 686 308 -71 465 708

Årets avskrivningar -220 596 -220 600

Utgående ack. avskrivningar -71 906 904 -71 686 308

Utgående planenligt restvärde 16 373 683 16 594 279
Bidrag för tunnlar har erhållits enligt följande:
  1974 statsbidrag 12.000.000

Ledningar 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 44 917 727 44 917 727

Utgående ack. anskaffningsvärden 44 917 727 44 917 727

Ingående avskrivningar -33 248 249 -32 105 060

Årets avskrivningar -1 143 192 -1 143 189

Utgående ack. avskrivningar -34 391 441 -33 248 249

Utgående planenligt restvärde 10 526 286 11 669 478

Upplysningar till  
enskilda poster
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Byggnader/Bostäder 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 21 346 434 8 526 063

Överfört från pågående arbeten 27 125 107 -

Omklassificering - 12 820 371

Utgående ack. anskaffningsvärden 48 471 541 21 346 434

Ingående avskrivningar -4 286 848 -1 104 006

Omklassificering 0 -2 682 189

Årets avskrivningar -599 448 -500 653

Utgående ack. avskrivningar -4 886 296 -4 286 848

Utgående planenligt restvärde 43 585 245 17 059 586

Växthus 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 0 3 974 719

Utrangering 0 -3 974 719

Utgående ack. anskaffningsvärde 0 0

Ingående avskrivningar 0 -3 744 100

Utrangering 0 3 906 401

Årets avskrivningar 0 -162 301

Utgående ack. avskrivningar 0 0

Utgående planenligt restvärde 0 0

Mark 2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 12 450 982 10 677 907

Inköp - 1 773 075

Utgående ack. anskaffningsvärde 12 450 982 12 450 982

Markanläggningar 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 184 131 184 131

Inköp - -

Utgående ack. anskaffningsvärden 184 131 184 131

Ingående avskrivningar -16 877 -7 672

Årets avskrivningar -9 204 -9 205

Utgående ack. avskrivningar -26 081 -16 877

Utgående planenligt restvärde 158 050 167 254

SUMMA BYGGNADER OCH MARK 197 556 465 169 398 196

Upplysningar till  
enskilda poster
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MASKINELL UTRUSTNING 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 359 560 528 344 385 002

Överfört från pågående arbeten 43 298 364 9 138 192

Inköp 2 199 325 6 172 334

Försäljning -1 425 000 -135 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 403 633 217 359 560 528

Ingående avskrivningar -228 345 351 -209 032 081

Försäljning 1 425 000 67 500

Årets avskrivningar -18 906 000 -19 380 770

Utgående ack. avskrivningar -245 826 351 -228 345 351

SUMMA MASKINELL UTRUSTNING 157 806 866 131 215 177

Ackumulerade överavskrivningar -15 764 095 -15 082 601

Bokfört värde 142 042 771 116 132 576

INVENTARIER 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 51 694 167 49 713 720

Överfört från pågående arbeten 351 260 1 870 149

Inköp 2 171 336 1 160 881

Försäljningar - -668 260

Utrangeringar - -382 323

Utgående ack. anskaffningsvärden 54 216 763 51 694 167

Ingående avskrivningar -39 985 241 -38 675 714

Försäljningar - 498 146

Årets avskrivningar -2 302 730 -2 189 996

Utrangeringar - 382 323

Utgående ack. avskrivningar -42 287 971 -39 985 241

SUMMA INVENTARIER 11 928 792 11 708 926

Pågående arbete 2016 2015

Ingående värde 98 005 126 52 366 215

Inköp 62 303 833 62 190 620

Avslutade arbeten -81 544 816 -16 551 709

Utgående värde 78 764 143 98 005 126

Taxeringsvärden Taxeringsvärde (kr): Beräknat marknadsvärde:

Hörningsholm 2:48 16 568 000 22,1 Mkr

Hörningsholm 2:42 4 860 000  6,5 Mkr 

Hörningsholm 2:214 1 512 000 2 Mkr

Hörningsholm 2:250 923 000 1,2 Mkr

Hörningsholm 2:45 0

Hörningsholm 2:231 806 000 1,1 Mkr

Marknadsvärdet på Syvabs fastigheter beräknas utifrån taxeringsvärdet som ska uppgå till 75 % av marknadsvärdet.

Upplysningar till  
enskilda poster
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Not 10 Kundfordringar 2016-12-31 2015-12-31

Anslutningskommunerna 45 937 501 42 812 501

Övriga kunder 2 704 738 2 411 041

48 642 239 45 223 542

Not 11 Övriga fordringar 2016-12-31 2015-12-31

Skattefordringar 1 360 645 1 360 645

Skattekonto 2 372 252 5 612 355

Övriga 914 868 444 910

4 647 765 7 417 910

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31

Pensioner 118 871 59 311

Recipientkontroll 103 000 1 863 000

El 696 913 656 501

Upplupna ränteintäkter Swap 0 1 600 786

Övriga interimsfordringar 713 435 1 085 823

1 632 219 5 265 421

Not 13 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 120 1 000,00

Antal/värde vid årets utgång 120 1 000,00

Not 14 Långfristiga skulder 2016-12-31 2015-12-31

Skulder till kreditinstitut 430 000 000 430 000 000

430 000 000 430 000 000

Förfallotid senare än 5 år från balansdagen 430 000 000 430 000 000

Not 15 Checkräkningskredit 2016-12-31 2015-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 100 000 000 100 000 000

Krediten är utnyttjad med 0 kr (0 kr) per den 2016-12-31.

Not 16 Övriga kortfristiga skulder 2016-12-31 2015-12-31

Momsskuld 4 090 330 5 731 968

Källskatt 623 493 557 458

Aktuell skatteskuld 54 546 54 110

Sociala avgifter 607 126 573 859

Övriga skulder 15 254 778 15 265 417

20 630 273 22 182 812

15 000 000 kronor avser offentliga bidrag, mer information finns under Tilläggsupplysningar.

Upplysningar till  
enskilda poster
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Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31

Anslutningsavgifter 36 750 000 34 250 000

Semester- och löneskuld 1 657 829 1 403 379

Löneskatt pensionsmedel 744 259 655 886

Upplupna utgiftsräntor 1 427 766 456 625

Övriga interimsskulder 1 026 564 1 265 399

41 606 418 38 031 289

Not 18 Ställda säkerheter 2016-12-31 2015-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 19 Eventualförpliktelser 2016-12-31 2015-12-31

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Syvab har fått nytt miljötillstånd i juni 2016 för fortsatt och utökad verksamhet vid Himmerfjärdsverket. De nya villkoren innebär skärpta 

begränsningsvärden och att Himmerfjärdsverket måste byggas om för att kunna klar de nya kraven.  Ett investeringsbeslut skall tas 

av Syvabs styrelse utifrån det principförslag för ombyggnation som tagits fram.  Underlag för investeringsbeslutet presenterades på 

styrelsemötet i oktober 2016. Styrelsen beslöt om en oberoende granskning innan investeringsbeslut genomförs, detta för att fördjupa  

beslutsunderlaget och säkerställa ett kostnadseffektivt projekt som möter bolagets mål och omvärldens krav på verksamheten. 

 Granskningen slutförs under 2017.

 

Not 21 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst 14 432

14 432

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres 14 432

14 432

Upplysningar till enskilda poster  
och övriga upplysningar
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Bilagor

Bilaga 2.  Behandlingskostnader

INTÄKTER 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Budget 2016

Brukningsavgift 117 004 119 740 122 000 133 800 135 800 137 000 137 000

Övriga intäkter 20 619 23 649 18 878 17 648 16 283 14 586 14 680

Varav rörelse 20 604 23 577 18 848 17 629 16 264 14 566 14 680

Varav räntor 15 72 30 19 19 20 0

Summa intäkter 137 623 143 389 140 878 151 448 152 083 151 586 151 680 

KOSTNADER 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Budget 2016

Driftkostnader -97 599 -100 648 -101 157 -110 013 -112 002 -111 300 -109 930

Varav försäkringar -493 -538 -493 -604 -548 -714 -675

Varav recipient -5 234 -2 521 -2 070 -2 078 -2 120 -2 172 -2 400

Varav elström -22 139 -20 423 -20 121 -18 669 -18 700 -17 381 -19 800

Varav kemikalier -9 877 -11 893 -13 281 -12 577 -15 213 -11 416 -13 300

Varav slamtransporter -6 238 -8 810 -9 891 -10 453 -12 105 -10 600 -11 000

Varav lönekostnader -24 561 -25 097 -27 306 -28 537 -29 591 -30 956 -34 460

Varav pensionskostnader -4 733 -3 138 -2 967 -4 253 -2 732 -2 969 -3 000

Varav arvoden -215 -219 -229 -238 -229 -244 0

Varav revision -120 -177 -169 -170 -243 -210 -150

Varav övrigt -23 989 -27 832 -24 630 -32 434 -30 521 -34 638 -25 145

Kapitalkostnader -39 995 -42 710 -39 689 -41 381 -40 012 -40 224 -41 700

Varav räntor -13 225 -12 055 -11 444 -10 314 -7 975 -10 009 -11 450

Borgensavgift -880 -805 -973 -1 015 -1 087 -1 147 -1 075

Avskrivningar -25 743 -25 820 -28 701 -29 499 -28 736 -28 387 -29 175

Avskrivningar utöver plan -147 -4 030 1 429 -553 -2 214 -681 0

Skatt -29 -31 -32 -54 -69 -62 -50

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukningsavgift 105,5 103,3 106,5 110 117 119,7 122 133,8 135,8 137,0

Mängd Mm3 34,191 39,653 37,516 41,522 40,343 42,141 40,04 43,1 43,1 38,9

Öre/m3 309 261 284 265 290 284 305 310 315 352

Bilaga 1.  Ekonomi för åren 2011 – 2016 (tkr)
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Styrelsens påskrift
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Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen 
för Sydvästra Stockholms regionens Va-verksak-
tiebolag - SYVAB för år 2016.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av Sydvästra Stockholmsregionens 
Va-verksaktiebolag - SYVABs finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman faststäl-
ler resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. 
Jag är oberoende i förhållande till Sydvästra 
Stockholmsregionens Va-verksaktiebolag - 
SYVAB enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något 
av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och 

att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt ISA och god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

•  identifierar och bedömer jag riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsen-
liga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av bo-
lagets interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovis-
ningsprinciper som används och rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen och verkställande direktören använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäker-
hetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsre-
dovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag 
inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar jag den övergripande presenta-
tionen, strukturen och innehållet i årsredo-
visningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inrikt-
ning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen 
har jag även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för 
Sydvästra Stockholmsregionens Va-verksaktie-
bolag -  SYVAB för år 2016 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar 
 vinsten enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag 
är oberoende i förhållande till Sydvästra 
Stockholms regionens Va-verksaktiebolag - 
SYVAB enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta 
bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av bolagets egna kapital, konsolide-
ringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och 
att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
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kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltning-
en, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, 
är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i 
något väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, 
och därmed mitt uttalande om detta, är att med 
rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisions-
sed i Sverige använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning 

med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
bolagets situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för 

Stockholm den 24 mars 2017

Patrik Zettergren
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
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Spola bara ner  
toapapper, kiss och bajs

Tops, bindor, tamponger, våtservetter, pappers-
näsdukar, kondomer, snus, hår, tandtråd m.m 

slänger du istället i en papperskorg. Det kommer 
cirka 1 900 kilo skräp till verket varje dag!

Hushållsfett ska inte  
spolas ner i avloppet

Hushållsfettet stelnar så fort det har lämnat ditt 
hem och orsakar stopp i avloppsrören och pum-
parna. I värsta fall blir det översvämning hos dig 
eller hos din granne. Torka istället ur stek pannan 

med hushållspapper innan diskning. Har man 
friterat mat häller man över den överblivna oljan i 
en förpacknig, ex. PET-flaska eller mjölkförpack-

ning och lämna till din miljöstation.

Duscha, diska, tvätta  
och städa miljösmart!

Var en miljövän och välj miljömärkta produkter 
både för dig och ditt hem, så minskar mängden 
kemikalier som cirkulerar i våra vatten. När du 

väljer produkter i din butik håll utkik efter 
 produkter märkt med Svanen, Bra Miljöval och 

EU-blomman.

Lämna in överblivna  
kemi kalier och medicinrester
Aceton, lösningsmedel, färgrester, oljor mm 

 lämnas in på din närmaste miljöstation, som finns 
på återvinningsstationerna. Medicinrester lämnas 

in på apoteken eller där man har köpt dem. 
Reningsverken kan bara rena fosfor, kväve och 

organiskt material.

Vi vill alla bada  
och fiska i rent vatten 

Så tänk på vad du spolar ner 
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