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RENINGSRESULTAT

Reningen fungerade tillfredsställande under 2015 och samtliga 
rikt- och gränsvärden har hållits. 

318 000 personer var under 2015 anslutna till Himmer-
�ärdsverket, vilket är en ökning med 1,1 % jämfört med 2014. 
Inkommande flöde uppgick till totalt 43,1 miljoner m3, vilket 
motsvarar 118 000 m3/d. 

Efter erfarenheten från vår utslagna biologiska rening till följd 
av ett industriutsläpp under 2013 och 2014 var strategin att 
pressa kvävereningen så mycket som möjligt under de perioder 
när reningen fungerade väl. Syftet var att skapa oss marginal 
till gränsvärdena för att kunna hantera oförutsedda händelser. 
Vid halvårsskiftet låg utgående halt på låga 6,3 mg/l. Att driva 
reningen med mycket stor marginal till gällande gränsvärde 
innebär ökade kostnader på grund av ökad användning av 
 energi och processkemikalier. I mitten av september 2015 
släpptes därför kvävereningen medvetet och kontrollerat upp 
till att ligga runt 10 mg/l. Årets resultat för kväve blev 7,3 mg/l.

Utgående halt av BOD ökade under årets sista kvartal på grund 
av problem med avskiljning av suspenderat material ut från 
skivdiskfiltret, vilket är det sista reningssteget. Ett intensivt 
arbete med ombyggnation av pumpar, rengöring av kanaler, 
dialog med kemikalieleverantör samt systematiska laboratorie- 
och fullskaleförsök gjorde att riktvärdet för �ärde kvartalet på 
8 mg/l tangerades. Resultatet för året blev 6,8 mg/l.

� Tabell 1: Reningsresultat i mg/l:.

Parameter 2015 Villkor Typ av villkor

Tot-N (mg/l) 7,3 8 Begränsningsvärde som årsmedel

Tot-P (mg/l) 0,32 0,4 Begränsningsvärde som årsmedel

BOD7 (mg/l) 6,8 8
Riktvärde som kvartalsvärde och 
gränsvärde som årsmedel

COD (mg/l) 34 70 Riktvärde som årsmedel

En ny strategi har testats under året för att minska antalet 
bräddningar av grovrenat avloppsvatten från Himmer�ärds-
verket. Arbetet har inneburit en ny styrning av inloppspum-
parna och lagring av vattnet i tunnelsystemet. Fyra bräddning-
ar  skedde under 2015, vilka samtliga orsakades av kraftig 
nederbörd och snösmältning. Andelen bräddat låggradigt renat 
 avloppsvatten uppgick till 0,4 % av flödet.

Från Eolshälls och Pilkrogs pumpstationer har fem respektive 
fyra bräddningar skett. Samtliga bräddningar i Eolshäll orsaka-
des av kraftig nederbörd. Andelen bräddat vatten från Eolshäll 
var 0,1 % av det totala flödet. Bräddningarna i Pilkrog hade 
tekniska orsaker, där ett berodde på ett rörhaveri och två orsa-
kades av arbeten på Himmer�ärdsverket. De två sista brädd-
ningarna skedde i samråd med tillsynsmyndigheten. Andelen 
bräddat vatten från Pilkrog var 0,003 % av det totala flödet.

BIOGAS OCH SLAM

Gasproduktionen var något lägre under 2015 jämfört med 2013 
och 2014. Totalt mottogs 42 900 ton externt organiskt material. 
Av den totala gasproduktionen stod det externa materialet för  
 cirka 40 %.

Anläggningen som producerar biogas genomgick några 
 större underhållsarbeten under 2015, vilket bidrog till att drift-
tiden var lägre jämfört med 2013 och 2014. Mängden produce-
rad biogas blev därför något lägre jämfört med tidigare år. 

Fördelningen av producerad gas 2015:
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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

Anläggningsdel Andel (%)

Biogasproduktion 60

Gasmotor 19

Slamtork 4

Uppvärmning pannor 14

Fackla 3
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gör – och därmed minska luftbehovet. Projektets syfte var där-
för att studera om vi kunde minska luftförbrukningen utan att 
påverka reningsresultaten negativt. På grund av stora problem 
med installationen blev utvärderingstiden för kort för att stu-
denten skulle hinna klart i tid. Resultaten visade på en bespa-
ring på endast 1 % av luftförbrukningen. För att få en längre 
mätperiod kommer alfametern att sitta kvar under våren 2016 
och utvärderas vidare av vår egen personal. Om resultaten 
 håller sig på samma låga nivå kan vi konstatera att vi har en 
e�ektiv luftstyrning redan idag. 

Tillsammans med IVL och Pharem Biotec driver vi ett projekt 
där man studerar rening av läkemedelsrester med hjälp av 
 enzymer. Projektet är finansierat av Vinnova. Under 2015 har 
försök utförts i pilotskala på Hammarby sjöstadsverket. Målet är 
att studera det i fullskala på Himmer�ärdsverket under 2016. 

EL OCH IT

Klockan 17.26 den 17 augusti bröts matningen av 70kV- 
spänning till Syvab. Orsaken var att en bäver fällde ett träd i 
Vattenfalls ledningsnät. Strömavbrottet berörde cirka 33 500 
 kunder, däribland Scania och Telge Nät. Syvabs reservkrafts-
matade system (däribland lokala styrsystem och serverutrust-
ning) kraftförsörjdes som förväntat. Matningen från Vattenfall 
var åter inom 50 minuter. 

Efter avbrottet vidtog för beredskapspersonalen 7,5 timmes 
återställningsarbete tills dess att alla väsentliga funktioner åter-
ställts (häva larmblockeringar, återställa säkringar, identifiera 
och byta utslagna komponenter, göra vissa manuella återstarter 
m.m). I fordonsgasanläggningen slogs två programmerbara en-
heter ut, vilket medförde ett 24 timmar långt produktionsstopp. 
Servrar och nätverk krävde utöver en  manuell återstart av en 
fiberkonverter i tunnelnätet inga åtgärder.

Detta var det längsta strömavbrott som drabbat Syvab sedan 
1980-talet. Vattenfall uppger att inspektion av ledningsgatorna 
för att identifiera träd i riskzonen pågick men inte var fullgjord 
vid tillfället. För Himmer�ärdverkets del hade avbrottet kunnat 
undvikas med en tidsdi�erentiering av de riktade jordfelsskyd-
den. Enligt nätägaren kommer alla skydd att rutinprovas, men 
återkommande fel av denna typ byggs inte bort förrän man på 
längre sikt (10–20 år) övergått till 130 kV direktjordat nät.

För frekvensstyrning av den nya huvudpump fem i huvud-
pumpstationen har utrustning installerats i nytt driftrum i el- 
och vent-byggnaden. Även till huvudpump sex har utrustning 
för frekvensstyrning installerats. I det nya verkstadsförrådet 
och i kompressorstationen har LED-armaturer monterats.

Tre nya värdmaskiner för Syvabs cirka 40 virtualiserade servrar 
har satts i produktion. Systemdokumentation, övervaknings-

funktioner och backuplösningar har anpassats till den nya 
driftsmiljön. Investeringen om 210 kkr (varav licenskostnader 
10 kkr) innefattar 600 Gb RAM (plats för 1500 Gb) och 
 förväntas vara i produktion fram till 2019. 

De äldre värdmaskinerna från 2010 används numera för en 
ny licensfri lösning för videoövervakning, då den ursprungliga  
videoservern från 2007 har skrotas ut. Systemet hanterar och 
lagrar videoströmmar från Syvabs 25 webbkameror. Då läns-
styrelsen föreskriver att skyltning gällande kameraövervakning 
ska finnas har skyltar satts upp vid infartsgrindarna. 

En uppgraderad version av underhållssystemet (Infor EAM) 
har installerats på två nyuppsatta Windows 2012-servrar och 
användarutbildningar har genomförts. En integration för arti-
kelhanteringen mot den datorstyrda lagerhissen har gjorts. 
 Uppgraderingar har även gjorts i bilvågssystem och interna 
webbservrar. Två nya webbplatser för projektdelning har 
 etablerats.

Uppgradering av befintligt överordnat styrsystem (Citect)  
med serveravbildningar hos extern automationskonsult har 
 påbörjats, driftsättning planeras under våren 2016.

Syvabs ombyggda verkstad har fått fiberanslutning och ett revi-
derat passagesystem. Den del av personalen som tidigare an-
vände Android-mobiler har försetts med iPhone 5s/6. 
 Konfiguration av företagsanpassade appar, e-postklienter och 
VPN-konfiguration görs på egen MacMini-server. En äldre 
 projektorbaserad smartboardlösning i biblioteket har ersatts 
med en ny 70-tums pekskärm. Med ökande volymer ritningar 
att hantera valde Syvab att sälja en äldre ritningsplotter till 
förmån för en ny snabbare plotter. Applikationer för 3D-åter-
givning av konstruktionsritningar har installerats.

PRODUKTION

En större ombyggnation och renovering har genomförts på 
 Syvabs verkstad. Syftet med renoveringen är att göra verkstaden 
mer ändamålsenlig och att el- och mek-personalen kan jobba 
tätare tillsammans. Tidigare var el- och mek-verkstäderna 
s eparerade. Ett paternosterverk har också installerats, vilket 
medför att vi har utvecklat lagerhanteringen. Paternosterverket 
är utrustat med en mängd rörliga hyllplan där reservdelar lag-
ras, vid begäran körs önskat hyllplan fram i plocköppningen så 
 godset kan plockas. 

I vår huvudpumpstation har en ny huvudpump med tillhö-
rande ventil och elmotor installerats. Huvudpumparna pumpar 
avloppsvatten från gallersalen upp till marknivå vid sandfånget. 
Pumpen fungerar bra men däremot har det varit problem med 
ventilen. Ventilen från huvudpump fyra har därför flyttats över 
till huvudpump fem. Detta för att kunna utnyttja den högre 
kapaciteten på huvudpump fem. 

Miljö | Produktion | Process
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Två nya kompressorer med lufttork har installerats. Kompres-
sorerna förser hela verket med tryckluft. Innan kompressorerna 
beställdes genomfördes en läcksökning för att bestämma  kapaci-
tetsbehovet. De nya kompressorerna är varvtals styrda och jobbar 
efter förbrukningen. Energibesparingen är väldigt stor och på 18 
månader kommer energibesparingen att ha betalt inköpskostna-
den för en kompressor. 

Åtgärder har vidtagits för att förbättra säkerheten i våra ned-
stigningsluckor. Nya stegar med fallskyddsskenor har monte-
rats. Ryggskyddet som fanns tidigare är borta och fästen för 
vinschkran har monterats, dessa åtgärder underlättar upphiss-
ning av en eventuellt skadad person. Även en fast vinschkran 
har monterats vid en svåråtkomlig nedstigningslucka. 

Vi har också förbättrat säkerheten vid våra tunnelpåslag. Där 
har grindar monterats innanför portarna för att säkerställa att 
ingen obehörig kommer in i tunneln när arbete och vädring 
utförs där.

Till våra förtjockare har två stycken förtjockaromrörare 
 inhandlats samt material för täckning av förtjockare två. 
 Täckningen ska förhindra att oönskad lukt sprider sig och 
 installationen påbörjas under våren 2016.

I vår slambyggnad har en ny centrifug av märket Noxon 
 installerats, den har ersatt vår gamla centrifug fem som var av 
märket GEA. I och med detta är samtliga våra centrifuger på 
slamavdelningen av samma märke. Detta underlättar för perso-
nal och reservdelshållning. 

Två nya skivdiskfilter har installerats i sandfiltrets bassäng 
tre. De två nya skivdiskfiltren (se de översta bilderna) kommer 

att säkerställa utsläppsvärdena och ersätter de gamla sandfil-
tren som är dyra och svåra att underålla. Totalt har vi nu sex 
strycken skivdiskfilter i sandfilterbyggnaden.

På vårt labb har en omfattande renovering och ombyggnad 
genomförts. Nya bänkar och möbler har köpts in till labbloka-
len, fönster har bytts ut och kontorsarbetsplatserna har flyttats 
ut i anslutning till trapphuset. Förändringarna på labbet kom-
mer att ge större och bättre utrymme för labbverksamheten. 

En intern processkurs har hållits för samtliga medarbetare  
på el-, IT- och produktionsavdelningarna. Den var omtyckt av 
medarbetarna och ger dem en bättre förståelse för våra 
 reningsprocesser.

Översyn av en linje på bassängblocket har genomförts under 
sommaren. Betong, skrapor och mellanväggar har renoverats i 
luftning, mellan- och eftersedimenteringen. Från början var 
det tänkt att två linjer skulle hinnas med men arbetet för-
senades bland annat av mycket nederbörd. 

Den gamla vågen för vägning av lastbilar har ersatts med en ny 
längre våg.

Fördelen med den nya vågen är att chau�örerna kan väga 
både bil och släp på samma gång. Det blir också dubbla 
 våg terminaler så att man kan väga från båda hållen. Värme i 
vågbrygga och ramper kommer att installeras för att underlätta 
vid den kallare årstiden. I samband med våginstallationen har 
även vägen vid gasfacklan och verkstaden bräddats.
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Redan år 2010 inleddes NKS-projektet, 
där NKS står för Nya Krav för Syvab. 
Sedan dess har planering och praktiska 
försök pågått, allt för att hitta de bästa 
lösningarna för att ha kapacitet att möta 
de förväntade kraven.

De utsläppskrav som kommer att gälla 
för Himmer�ärds verket för att förbättra 
miljön i Himmer�ärden är ännu inte 
slutgiltigt fastställda, men från EU har 
det kommit direktiv om att god ekologisk 
status ska uppnås i grundvatten, yt-
vatten, kustvatten och i det öppna havet 
senast år 2021. Himmer �ärden, där vatt-
net från Himmer�ärdsverket rinner ut 
efter reningen, uppfyller i dagens läge 
inte god ekologisk status trots att re-
ningskraven successivt har skärpts. Det 
krävs alltså en ytterligare förbättring av 
reningen så att utsläppen når ännu lägre 
nivåer än i dagens läge.

Syvab lämnade in en tillståndsansökan 
till Miljöprövnings delegationen Stock-
holm i september 2013, där man specifi-

cerade vilken belastning – alltså vilka 
vattenmängder – man vill ha tillstånd att 
ta emot och vilken reningsgrad de ska 
uppnå innan de lämnar reningsverket.

– Det har dessvärre dragit ut på tiden 
att få tillståndet. Vi hade förväntat oss att 

det skulle vara klart hösten 2015, men vi 
har ännu i april 2016 inte fått definitivt 
besked, säger Sara Söhr, processchef på 
Syvab.

Den tidplan som Syvab tidigare har 
arbetat med måste  därför revideras, 
 konstaterar hon.

– När vi har fått tillståndet blir nästa 
steg att styrelsen beslutar om ett investe-
ringsbeslut. Efter det räknar vi med att 
det tar sju år innan hela den nya anlägg-
ningen är i full drift.

OPTIMERAT FÖRSLAG

Att de har fått vänta på beslutet har inte 
enbart varit negativt, för de har utnyttjat 
tiden till att optimera ombyggnads-
förslaget.

– Vi har gjort lite ändringar så att det 
blir mer gynnsamt rent investerings-
mässigt, men även när det gäller energi-
användning och arbetssätt, säger Marie 
Berg, processingenjör på Syvab.

Det miljötillstånd som Syvab väntar på 

Nya utmaningar för att klara skarpare miljökrav väntar Syvab framöver. Befolkningen 
i ägarkommunerna kommer att öka mer än tidigare förväntat, samtidigt som myndig-
heterna kräver minskade utsläppsmängder. För att möta kraven finns det detaljerade 
planer på en stor ombyggnad av Himmer�ärdsverket. 
Text: Peter Wiklund

NKS-projektet: 

Stor ombyggnad av Syvab

Sara Söhr, processchef och Marie Berg, 
 processingenjör på Syvab.
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EN DAG MED: 
Carina Stephan Dake, 46, processtekniker

”Vi kan se till att stoppa i tid”
Processteknikerna på Syvab kan tidigt upptäcka störningar  
i processen och  förebygga större problem.  Carina, som är en 
av dem, började på Syvab vid årsskiftet 2012/2013. Följ med 
henne en arbetsdag i den tidiga vårsolen.
Text & foto: Peter Wiklund

”Vårt löpande dagliga arbete handlar i första hand om 
att hämta in prover från olika delar av verket så att vi 
kan göra analyser. Här tar jag en runda med plastflas-
kor som jag fyller med prover från olika ställen, bland 
annat alldeles intill utflödet mot Himmer�ärden.”

”Det är inte enbart vattnet som ska 
 kontrolleras, utan även slammet. Med 
ett speciellt spjut kan jag plocka ut slam-
prover från centrifugerna för att ta med 
till labbet. Just de analyserna körs över 
natten och kontrolleras morgonen därpå, 
annars sker allt under samma dag.”

”Den dagliga rundan för att 
hämta prover brukar jag 
göra mellan 7 och 8 på 
morgonen. Den tar högst 
en halvtimme.”
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”Inne på labbet sker sedan det mesta av arbetet. Genom 
analyserna kan vi direkt se om det finns några störningar 
i processen, om det till exempel finns kvar partiklar i ett 
sent skede, sådana som borde ha renats bort tidigare. Det 
gör att vi kan se till att stoppa processer i tid och ändra 
flöden så att vi kan åtgärda problemen.”

”Alla analysresultat noteras i detalj, så att 
det går lätt att följa utvecklingen över tid 
och gå tillbaka för att se historiken.”
”Vi är tre personer som jobbar på labbet 
och alla är här under dagtid. Vi har inte 
jour eller skift på labbet och det passar mig 
bra, det trivs jag med.”

”Provtagning och analyser är ytterst viktiga moment för 
verksamheten, bland annat på grund av att vi faktiskt inte 
vet vad som rinner in till verket – det kan ju vara vatten som 
innehåller kemikalier som slår ut våra processer. Det går ju 
aldrig att upptäcka något sådant med blotta ögat.”

”Labbet är en miljö som jag är van vid, 
 eftersom jag jobbade 25 år som laboratorie-
ingenjör på AstraZenecas forsknings-
avdelning innan jag började på Syvab.”
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När ett organiskt material bryts ned fri-
görs energi. Om nedbrytningen sker i en 
miljö där det finns syre så frigörs energin i 
form av värme, men om miljön är syrefri 
så får man istället ut energin som rågas. 
Den rötning som pågår i en bioreaktor går 
ut på just detta, att utvinna rågas från 
olika typer av organiska material.

Rågas, som huvudsakligen består av 
metangas (cirka 64 procent) och kol di-
oxid, kan användas för bland annat upp-
värmning och maskindrift. Rågasen kan 
även anrikas så att metanhalten når cirka 
99 procent, vilket gör att den då kan 
 användas som biogas för att driva bilar.

RÅGAS OCH BIOMULL

På Syvab finns tre bioreaktorer som 
 rymmer 4 300 m3 vardera. De matas med 
slam från reningsverkets egna processer 
och med externt material, bland annat 
matavfall och fettavskiljaravfall. I proces-
sen sker en tillväxt av mikroorganismer 

som bryter ned materialet till rågas och 
en rötrest.

Även rötresten kan tas tillvara; efter 
att den har avvattnats i centrifuger kan 
den användas som biomull. Den biomull 
som produceras på Syvab används sedan 
som gödning inom jord- och skogsbruk 
samt vid byggnation av golfbanor, buller-
vallar, täckning av tippar med mera.

TYDLIG MILJÖVINST

Den allra största delen – omkring 97 
procent – av innehållet i en bioreaktor är 
vatten, men det är bara det fasta orga-
niska materialet som blir rågas. Därför är 
det givetvis intressant att försöka öka 
andelen fast material i en bioreaktor, 
vilket var bakgrunden till det så kallade 
EXRT-projektet som genomfördes på 
Syvab mellan 2012 och 2015.*

– Det finns flera anledningar att ut-
veckla rötningsprocessen, bland annat är 
det en teknik som ger tydliga miljö vinster. 

Den rågas som bildas är en mycket kli-
matsmart energikälla och om den uppgra-
deras till biogas blir den ett miljövänligt 
drivmedel. Den biomull som kan produ-
ceras av rötresten är mycket näringsrik 
och innehåller bland annat fosfor, säger 
Súsanna Berg, processingenjör, som har 
ansvarat för projektet på Syvab. 

EXRT-tekniken går ut på att en del av 
innehållet i bioreaktorn avvattnas i en 
centrifug och sedan återförs till bioreak-
torn. Återföringen av avvattnat material 
antas göra att koncentrationen av mikro-

Mer gas med ny teknik?
På Syvab finns tre bioreaktorer där slam och externt material rötas för att producera 
rågas, vilken sedan kan uppgraderas till biogas. Under 2015 färdigställdes ett försök 
med ny teknik för att undersöka om det är möjligt att utveckla rötningsprocessen så 
att det går att producera mer gas på Himmer�ärdsverket.
Text: Peter Wiklund

Súsanna Berg, process-
ingenjör, som har 
ansvarat för EXRT-
projektet på Syvab. 
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organismer som bryter ner materialet 
ökar per bioreaktorvolym, samtidigt som 
materialet kan hållas kvar längre tid i 
bioreaktorn än vad som annars kunnat 
uppnås utan recirkulering. 

– En e�ektivare process är givetvis 
även mer ekonomiskt fördelaktig och 
dessutom kan det bli allt hårdare kon-
kurrens om de externa materialen i takt 
med att fler biogasanläggningar startas i 
regionen. Detta gör att det kan vara ak-
tuellt att ha processer som kan hantera 
mer svårbearbetade externa material.

UNDERSÖKA NEDBRYTNING

På Himmer�ärdsverket ville man testa 
att utnyttja EXRT-tekniken på två sätt.  
I första delen var syftet att se om det gick 
att få en bättre nedbrytning av materialet 
och därmed få ut mer gas per ton inpum-
pat material i bioreaktorn. Målet var att 
se om biogasproduktionen från varje ton 
organiskt material kunde öka med minst 
tio procent. 

– Tyvärr hade vi svårt att få tillräckligt 
lång drifttid under första delen, framför 
allt för att centrifugen regelbundet sattes 
igen. Dessutom visade en av våra gas-
givare även ett för lågt gasflöde, så resul-
taten kunde inte verifieras. I vilket fall, 
baserat på jämförelser med utrötnings-
grader i övriga bioreaktorer, så är det 
inte troligt att biogasproduktionen ökade 
med tio procent. Det är därför inte aktu-

ellt att göra några vidare försök på denna 
del i nuläget, säger Súsanna Berg.

ÖKAD BELASTNING

I andra delen var målet att testa om 
 EXRT-tekniken kunde användas för att 
hålla kvar mikroorganismerna i bio-
reaktorn om belastningen ökades med 
cirka 50 procent.

Belastningen är ett mått på hur myck-
et nytt material som tillförs processen 
per tidsenhet. Vid högre belastning har 
mikroorganismerna kortare tid på sig att 
bryta ner det organiska materialet till 
biogas och man riskerar därför att få 
processtörningar. Målet var att se om det 
gick att behålla ungefär samma nivå på 
biogasutbytet, samtidigt som man 
 undvek betydande processtörningar. För 
att ha så bra förutsättningar som möjligt 
byttes centrifugen ut mot en större cen-
trifug och nya gasflödesgivare installera-
des i serie med de gamla för att få tillför-
litliga data.

– Resultatet var mycket uppmuntran-
de: när vi ökade belastningen genom att 
tillsätta 47 procent mer fast material än 
normalt fick vi ut 45 procent mer biogas 
jämfört med den referensbioreaktor som 
användes på traditionellt sätt. Processen 
visade inga tecken på störningar, vilket 
tyder på att det borde gå att få ut mer gas 
per bioreaktorvolymenhet med EXRT-
tekniken, säger Súsanna Berg.

Förutom att det kan öppna möjlighe-
ter för en ökad biogasproduktion gör det 
att hela rötningsförfarandet blir mindre 
sårbart, förklarar hon.

– Rötkamrarna kommer så småning-
om att behöva besiktigas och eventuellt 
repareras, och nu ser vi att det går att öka 
trycket på två av dem under tiden som 
man tar den tredje ur drift för underhåll.

UNDERUTNYTTJADE BIOREAKTORER

I sista delen av projektet undersöktes hur 
en bioreaktor utan EXRT-teknik skulle 
reagera på en belastningsökning, 

– Vi testade att överbelasta en bio-
reaktor i sex veckor och det visade sig att 
vi fick ut 42 procent mer gas när vi belas-
tade den med 50 procent mer material. 
Med hjälp av EXRT-tekniken så fick vi 
endast fyra procent mer än när vi belas-
tade bioreaktorn utan EXRT-tekniken. 
Det som var väldigt oväntat är att vi inte 
såg några processtörningar under de sex 
veckorna som belastningsförsöket pågick. 
Detta tyder på att många bioreaktorer är 
underutnyttjade i dagens läge och att man 
kan öka sin biogasproduktion även utan 
installation av EXRT-tekniken.

* EXRT står för EXtended sludge Reten-
tion Time, ökad uppehållstid för slam. 
Motsvarande försök genomfördes, i min-
dre skala, under 2010–2011 på Ham-
marby Sjöstadsverk.

Under EXRT-projektet användes en av Sy-
vabs bioreaktorer för test med att bland an-
nat tillföra mer material (olika slags slam och 
externt material). Detta utfördes i kombina-
tion med att en del av innehållet i bioreak-
torn togs ut, avvattnades i en centrifug och 
återfördes till bioreaktorn. Biogasproduktio-
nen mättes och jämfördes med en referens-
bioreaktor som kördes på traditionellt sätt. 
Även kvaliteten på rötresten undersöktes för 
att försäkra att denna inte försämrats av den 
nya processen.
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EN DAG MED: 
Patrik Eriksson, 49, driftledare

”Det krävs manuell inspektion    v
För tjugo år sedan började Patrik Eriksson arbeta på Syvab, 
men då kom han in som entreprenör inom el- och styr-
reglering. År 2013 klev han in som anställd driftledare, och 
hade alltså ytterst god kunskap om sin arbetsplats redan som 
nyanställd. Så här kan hans dag se ut.
Text & foto: Peter Wiklund

”Jag brukar komma till jobbet 
strax före klockan 7. Det första 
jag gör på morgonen är att gå 
igenom statusen i verket med 
hjälp av de stora bildskärmarna i 
driftrummet, ofta tillsammans 
med en kollega. Det är ett fan-
tastiskt bra verktyg som ger både 
en överblick och koll på detaljer.”

”Klockan kvart över nio har vi möte 
varje morgon. Då trä�as vi en 
grupp driftledare, chefer och 
 processingenjörer. Det är ett kort 
och e�ektivt möte där vi kan flagga 
för förändringar eller händelser 
inom våra olika ansvarsområden.”

”Därefter är det dags att gå en 
runda i verket. Även om det är 
mycket som är automatiskt över-
vakat så krävs det manuell inspek-
tion varje dag. Då går jag igenom 
hela anläggningen, med undantag 
för slambyggnaden och delen som 
är närmast sjön.”

”Vissa dagar tar det 
tre-fyra timmar att gå 
den här rundan, andra 
dagar hinner jag inte 
ens runt hela verket på 
en arbetsdag.”
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n    varje dag”

”Jag kontrollerar en rad enheter och ser till 
att åtgärda småfel på en gång. Annat, som 
inte kan klaras av direkt, för jag ner en 
notering om, fotar med min mobil eller 
surfplattan, som jag sen för in i vårt under-
hållssystem för åtgärd.”

”Här är jag nere på 54 
meter under mark och 
byter ut en shuntventil 
på en värmeväxlare.”

”Vi har ett utbyggt mobilnät med full täckning i 
bergrum, hissar, kulvertar och även här nere, 
vilket är bra både för att e�ektivisera mitt arbete 
då jag snabbt kan få tag i folk och även för min 
säkerhets skull”.

”Vid kvart över tre 
kör vi en överläm-
ning till nästa skift, 
och går igenom sta-
tusen på verket.”

”På bassängblocket nere vid sjön kon-
trollerar jag bland annat att skraporna 
ser bra ut, och att allt verkar fungera i 
övrigt. Dessutom lodar jag för att 
stämma av nivån på slam i bassäng-
erna, detta görs i samspråk med pro-
cessavdelningen, även om det också 
finns en online-funktion som kan 
larma för det.”

”På samma nivå finns 
huvudpumpstationen, 
som används för att 
pumpa upp vattnet 
till marknivå efter att 
det har passerat grov-
reningen.”
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SYVABS ÄRENDE FÖR nya villkor kungjordes den 20 januari 
2015. Det är en viktig milstolpe för att slutligen fastlägga vilka 
lagkrav vi ska ha för vår framtida verksamhet. Normalt ska nytt 
tillstånd kunna presenteras sex månader efter kungörelsen. Vid 
årsskiftet 2015/2016 har ännu inget tillstånd erhållits.

De sista kompletterande frågorna besvarades i april 2015. 
Syvab ingav sin ansökan till Miljöprövningsdelegationen 
(MPD) den 3 september 2013. Den långa handläggningen hos 
MPD medför att tidigare tidsplanering för hela genomförandet 
av NKS (Nya Krav Syvab) är kraftigt försenad.  Tidigast 2024 
kan en ny processanläggning vara på plats, förutsatt att tillstån-
det erhålls under inledningen av 2016. Detta innebär att vi 
kommer att överskrida maximal tillåten mängd som vi enligt 
nuvarande tillstånd får behandla före det att den nya anlägg-
ningen är på plats.

Den slutliga processutformningen och investeringsbeslutet 
är även avhängigt tillståndsärendet.

Rent praktiskt i kombination med förseningar i Stockholms 
projekt för hur staden ska lösa sin framtida avloppsvatten-
behandling innebär att Syvab kommer att ha sin högsta 
 belastning samtidigt som vi kommer att genomföra den största 
ombyggnaden sedan anläggningen byggdes. Den mängd som vi 
måste ta emot är lika stor som vi enligt våra prognoser kommer 
att uppnå 2040.

Syvab har under 2015 påbörjat ombyggnad av grovreningsan-
läggningen samt upphandlat en ny reningsanläggning för rejekt-
vatten (kväverikt vatten från vår slambehandlingsanläggning).

Trädgårdsanläggningen som inköptes för att säkra tillgången 
på mark för framtida expansion har avvecklats för att ge plats 
för den framtida processanläggningen.

PRODUKTIONEN AV FORDONSGAS blev något lägre än föregående 
år och produktionen uppgick till ca 2,5 miljoner m3. 

Studiebesöksverksamheten har fortsatt på inslagen väg, 
 prioriterat är besök från skolor och totalt besökte 1 650 (1 711) 
elever vår anläggning 2015. Förutom skolelever så har vi 
årligen  många besök från företag, institutioner och internatio-
nella intressenter här på Himmer�ärdsverket. Totalt har 2 095 
(4 834) personer besökt oss under 2015. 

I medeltal har antalet heltidstjänster varit 45,47 % (45,83) 
varav 27,91 % (30,35) är kvinnor. Sjukfrånvaron har ökat något 
och ligger på 4,27 % (3,09). Arbetsmiljögruppen har hållit två 
ordinarie sammanträden under året. Vi har låg personal-
omsättning och en engagerad och kunnig personal som genom 
sitt dagliga arbete vårdar och utvecklar vår verksamhet.

� Se diagram Sjukfrånvaro.

Övertidsuttaget har ökat något jämfört med 2014, det totala 
antalet övertidstimmar uppgick till 2 644 (2 251). 

� Se diagram Övertid.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT  VÄSENTLIGA 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Diskussioner har fortsatt i ägargruppen under 2015, men ännu 
har inga beslut fattats om det framtida ägarengagemanget i 
bolaget. Det innebär också att anslutningen av avloppet från 
Ekerö kommun inte kommit vidare och att det finns en osäker-
het runt deras anslutning i framtiden.

Under 2015 har ett principförslag tagits fram för att kunna 
klara framtida skärpta reningskrav. Den renings process som 
arbetats fram bygger på membranteknik vilket är samma 
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 tekniska lösning som  Stockholm Vatten VA AB valt för 
det upp graderade Henriksdalsverket. Vi har kvalitets-
säkrat vårt  projekt genom att etablera ett nära samar-
bete med våra tyska kollegor från Erferbaum, som har 
lång och gedigen kunskap om att bygga och erfarenhet 
av att driva  denna typ av  anläggningar under mer än 
tiotalet år. Den planerade reningsanläggningen inne-
bär naturligtvis mindre utsläpp till havet, men också 
mindre kemikalieanvändning och en för  anläggningen 
totalt e�ektivare energiförbrukning. Den nya anlägg-
ningen förbereds också för framtida krav på läkeme-
delsrening.

FORSKNING OCH UTVECKLING

För att vara e�ektiva idag och väl rustade för 
kommande  miljöutmaningar har Syvab som ambition 
att utveckla avloppsrening och produktion av biogas. Vi 
stödjer och medverkar därför i flera projekt och försök 
vid Himmer�ärdsverket. Samarbete sker med hög-
skolor, universitet, myndigheter och forskare i ett 
 flertal projekt.
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Erforderliga försäkringar har tecknats för bolagets anlägg-
ningar, inventarier och fordon vid Himmer�ärdsverket, Eols-
hälls- och Järnaanläggningen samt alla anläggningar utefter 
tunnelsystemet. Utöver företagsförsäkring för anläggning har 
ansvars-, styrelse- samt tjänstereseförsäkringar tecknats. 

Fastigheten Hörningsholm 2:48 (växthus) har ett taxerings-
värde på 16,6 Mkr. Fastigheten Hörningsholm (radhusen) 2:42 
har under året omtaxerats nytt taxeringsvärde 4,9 Mkr. För 
Hörningsholm 2:214 (gamla Elsaborg) är taxeringsvärdet 1,5 
Mkr och Hörningsholm 2:250 (sommarstugan) har ett tax-
eringsvärde på 0,9 Mkr. Syvab har under året inköp ytterligare 
en närliggande fastighet, Hörningsholm 2:231, med ett tax-
eringsvärde om 0,8 Mkr.

Driftkostnaderna var 112 (110,0) Mkr. Avskrivningar och finan-
siella kostnader var 37,7 (40,8) Mkr. Den totala kostnaden 

 delat med inkommande mängd vatten ger en kostnad om 3,15 
(3,10) kr/m3.  
  � Se diagram Kostnad kr/m3 nedan.

Finansieringsläget i ränteportföljen per 151231 var 430 (330) Mkr 
upplånat, medelränta 1,58 % (2,72) och 2,3 (2,7) år  genom - 
snittlig förfallotid. Finansieringspolicyn anger att max 70 % av 
låneförfallen får ske inom ett år, läget 151231 var 44,2 % (27,3).

FINANSIELL RISKHANTERING

Bolagets ränterisk är främst kopplad till den räntebärande 
 skulden, vilken per balansdagen uppgick till 430 Mkr. Risknivån 
har fastställts genom en finansieringspolicy som styrelsen har 
tagit ställning till och fattat beslut om ska 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 

Kommun 2015 Fördelning % 2015 2014 Fördelning % 2014

Botkyrka kommun  30 930 000    22,78      30 970 000    22,81

Nykvarns kommun  2 390 000    1,76        2 380 000    1,75

Salems kommun  4 170 000    3,07        4 160 000    3,06

Stockholm Vatten VA AB  56 150 000    41,35      54 860 000    40,40

Telge i Södertälje AB  42 160 000    31,04      43 430 000    31,98

Summa  135 800 000    100,00    135 800 000    100,00

Ekonomisk information
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Ägarnas avgifter till företaget var 135,8 (133,8) Mkr. Övriga 
intäkter 16,2 (17,6) Mkr.

Årets intäkter överskrider kostnaderna med 2 213 873  
 kronor. Överskottet justeras genom överavskrivning med 

2 213 873 kronor som och utgör reserv under kommande 
utbyggnads period.

De slutliga anslutningsavgifterna fördelas enligt nedan:

Biogasproduktion | 2015 Kostnad kr/m3  | 2015
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 därmed 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 180 Mkr med avseende på säkring  
till fast ränta, att jämföra med säkrad posts nominella belopp 
430 Mkr. Marknadsvärdet för derivat uppgick per 151231  
till -27,7 Mkr.

LIKVIDITETSRISK

Bolaget arbetar kontinuerligt med sin likviditet och har en 
checkkredit om 100 Mkr för att balansera likviditetsrisken. 
Krediten var inte utnyttjad per 151231.   

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 genom 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 och ska beslutas i varje enskilt fall med moti-
vation och investeringskalkyler.

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

Pågående arbeten till ett värde av 13,8 (13,2) Mkr avslutats och 
aktiverats, 2,75 Mkr har kostnadsförts samtidigt som nya pågå-
ende arbeten startat till ett värde av 62,2 (33,5) Mkr enligt fast-
ställd plan. Detta innebär att kontot pågående arbete ökat från 
52,4 Mkr till 98 Mkr. 

NYCKELTAL

Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av 
nyckel tal.  

Nyckeltal 2011 2012 2013      2014 2015

Rörelsens intäkter (tkr) 137 608 143 317 140 848 151 429 152 064

Resultat efter  
finansnetto (tkr)

177 4 060 - 1 360 0 0

Balansomslutning (tkr) 394 904 403 390 404 803 424 602 521 201

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

Kassalikviditet 0,96 0,81 0,69 0,67 1,46

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV VINST

Verkställande direktören och styrelsen föreslår att till bolags-
stämman förfogande fritt eget kapital om 14 432 kronor 
 balanseras i ny räkning.

FOTO: JENNIFER NEMIE
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2015-01-01 2014-01-01

Not 2015-12-31 2014-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 135 800 000 133 800 000

Övriga rörelseintäkter 16 264 239 17 628 775

152 064 239 151 428 775

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 1, 2 -77 912 314 -74 370 520

Personalkostnader 3 -34 138 756 -35 698 908

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 8 -28 735 613 -29 499 239

-140 786 683 -139 568 667

Rörelseresultat 11 277 556 11 860 108

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 19 082 6 832 840

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -9 062 959 -18 114 858

-9 043 877 -11 282 018

Resultat efter finansiella poster 2 233 679 578 090

 

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan 4 -2 213 873 -552 698

-2 213 873 -552 698

Resultat före skatt 19 806 25 392

Skatt på årets resultat 7 -19 806 -25 392

Årets resultat 0 0

Resultaträkning
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TILLGÅNGAR Not 2015-12-31 2014-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 8 169 398 196 171 760 264

Maskinell utrustning 8 131 215 177 135 352 921

Inventarier 8 11 708 928 11 038 006

Pågående arbeten 8 98 005 126 52 366 215

410 327 427 370 517 406

Summa anläggningstillgångar 410 327 427 370 517 406

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 45 223 542 46 067 170

Övriga fordringar 10 7 417 910 5 938 283

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 5 265 421 2 067 184

57 906 873 54 072 637

Kassa och bank

Kassa och bank 52 967 148 12 001

Summa kassa och bank 52 967 148 12 001

Summa omsättningstillgångar 110 874 021 54 084 638

SUMMA TILLGÅNGAR 521 201 448 424 602 044

Balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital 13

Bundet eget kapital

Aktiekapital (120 aktier) 14 120 000 120 000

Reservfond 20 000 20 000

140 000 140 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 14 432 14 432

14 432 14 432

Summa eget kapital 154 432 154 432

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 15 082 601 12 868 728

Summa obeskattade reserver 15 082 601 12 868 728

Långfristiga skulder 15

Skulder till kreditinstitut 430 000 000 330 000 000

Summa långfristiga skulder 430 000 000 330 000 000

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 16 0 4 982 348

Leverantörsskulder 15 750 314 10 419 441

Övriga skulder 12 22 182 812 22 836 838

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 38 031 289 43 340 257

Summa kortfristiga skulder 75 964 415 81 578 884

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 521 201 448 424 602 044

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning
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Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS Not 2015 2014

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 11 278  11 860

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 28 736  29 499

Avskrivningar

Vinst (-) / förlust (+) vid avyttring av inventarier 2 783  -83

Erhållen ränta 19  7 120

Erlagd ränta -11 074  -18 211

Betald inkomstskatt -18  -5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 31 724  30 180

Förändringar av rörelsekapital

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar 1 644  880

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder -4 101  18 179

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 29 267  49 239

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8 -71 602  -38 631

Försäljning av inventarier 8 272  366

Kassaflöde från investeringsverksamhet -71 330  -38 265

Finansieringsverksamhet

Upptagna lån 100 000  0

Amortering av skuld -4 932  -10 971

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 95 018  -10 971

Ökning (+) / minskning (-) av likvida medel 52 955  3

Likvida medel vid årets början 12  9

Likvida medel vid årets slut 1) 52 967  12

1) Avser kontantkassan 11 12

Bank 52 956 -

52 967 12
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning (K3) vid upprättande 
av finansiella rapporter.

Företaget tillämpar generellt kompo-
nentuppdelning av investeringar och då 
pågående arbeten aktiveras. Vid avskrivning 
av kontorsbyggnad och bostadshus tillämpas 
viktad avskrivning för olika komponenter i 
fastigheterna.

Principerna är oförändrade jämfört med 
föregående år förutom att ränteintäkter och 
räntekostnader avseende swapar redovisas 
netto i resultaträkningen under rubriken rän-
tekostnader och i balansräkningen under 
rubriken förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter. Noter som påverkas är 5, 6, 10 & 11.

Redovisningsprincipen för statsbidrag har 
ändrats. I bokföringen har nettoprincip 
använts och i not specificeras erhållna stats-
bidrag under respektive anläggningsområde.

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 redovisningssed.

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

 
VÄRDERINGSPRINCIPER
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har 
värderats till anska�ningsvärdet om inget 
annat anges.

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

Leasing
Periodens leasingkostnader har uppgått till 
119 575 (114 221) kr. Samtliga leasingavtal 
klassificeras som operationell leasing, vilket 
innebär att leasingkostnaden fördelas linjärt 
över leasingperioden.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas i den period de presteras.

Resultat efter finansnetto
Resultat efter finansiella intäkter och kost-
nader men före extraordinära intäkter och 
kostnader, bokslutsdispositioner 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 redovisas 
till anska�ningsvärde med avdrag för acku-
mulerade avskrivningar och eventuella ned-
skrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt 
över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod 
förutom mark och pågående arbeten som 
inte skrivs av.

Redovisningsprincipen för statsbidrag har 
ändrats. I bokföringen har nettoprincip 
använts och i not specificeras erhållna stats-
bidrag under respektive anläggningsområde.

Låneutgifter
Låneutgifter belastar resultatet för det år 
vilket den hänför sig, utom till den del de 
inräknas i ett byggnadsprojekts anska�-
ningskostnader. Aktivering av låneutgifter 
sker när de är hänförbara till byggnads-
projekt som tar betydande tid i att färdig-
ställas innan den kan användas.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för inneva-
rande räkenskapsår som avser årets skat-
tepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 
har redovisats.

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

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

Förvaltningsfastigheter
Syvab äger fastigheter i närområdet för att 
säkra marken och säkerställa skyddsområdet 
runt reningsverket, samt för möjligheten till 

eventuell utbyggnad i framtiden. Fastighe-
terna används främst för internt behov så-
som kontor och uthyrning till entreprenörer, 
i ett fall även som bostad.

Marknadsvärdet på Syvabs fastigheter har 
beräknats utifrån taxeringsvärdet som ska 
uppgå till 75 % av marknadsvärdet (se not 8).

Säkringsredovisning
Säkringsredovisningen tillämpas för derivat-
instrument som ingår i ett dokumenterat 
säkringssamband. För att säkringsredovis-
ningen ska kunna tillämpas krävs att det 
finns en ekonomisk relation mellan säk-
ringsintstrumentet och den säkrade posten 
som överensstämmer med möten för risk-
hantering. Ett säkringsförhållande är e�ek-
tivt om säkringsinstrumentet i hög utsträck-
ning motsvarar värdeförändringar 
hänförliga till den säkrade risken. Det krävs 
också att säkringen e�ektivt skyddar den risk 
som är avsedd att säkras och att säkrings-
dokumentation upprättats. Bedömningar 
om huruvida säkringsredovisningen ska 
tillämpas görs vid ingången av säkrings-
relationen. Bedömningen av om villkoren för 
säkringsredovisning är uppfyllda görs per 
varje balansdag därefter. Redovisningen av 
värdeförändringen beror på vilken typ av 
säkring som ingåtts.

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

Per 2015-12-31 finns det inga derivat som 
bedöms falla utanför säkringsredovisningen 
och därmed påverkas inte resultaträkningen 
av marknadsvärdesförändringen.

Säkringsinstrumentets nominella belopp 
netto får inte överstiga säkrad posts nomi-
nella belopp. Derivaten uppgår till netto 180 
MKR med avseende på säkring till fast rän-
ta, att jämföra med säkrad posts nominella 
belopp 430 MKR.

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

Marknadsvärde för derivat (tkr):
2015-12-31   -27 715
2014-12-31  -28 998

O�entliga bidrag
Syvab har erhållit o�entliga bidrag som är 
förenade med krav på framtida prestation, så 
kallade villkorade bidrag. Dessa skuldförs 
när bidraget erhålls och intäktförs när bi-
dragsgivaren godkänt prestationen.

Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
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Not 1 Ersättning till revisorer 2015 2014

Revisionsbyrån Fyrtornet AB

Revisionsuppdrag 150 000 119 000

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 69 000 34 000

Övriga tjänster 11 400 17 000

230 400 170 000

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 2 Övriga externa kostnader 2015 2014

Övriga externa kostnader 77 912 314 74 370 520

77 912 314 74 370 520

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 3 Personal 2015 2014

Medelantal anställda

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

Medelantal anställda har varit 45,00 46,00

varav kvinnor 13,00 14,00

varav män 32,00 32,00

Löner, ersättningar m.m.

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

Styrelsen och VD:

Löner och ersättningar 1 276 262 1 273 622

Pensionskostnader 295 043 284 928

1 571 305 1 558 550

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 21 543 725 21 046 874

Pensionskostnader 2 437 403 3 968 061

Övriga personalkostnader 1 469 408 1 410 775

25 450 536 26 425 710

Sociala kostnader 7 116 915 7 714 648

Summa styrelse och övriga 34 138 756 35 698 908

Upplysningar 
Till enskilda poster
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Könsfördelning i styrelse och företagsledning 2015 2014

Antal styrelseledamöter 8 8

varav kvinnor 2 2

varav män 6 6

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 4 Bokslutsdispositioner 2015 2014

Avser avskrivningar utöver plan 2 213 873 552 698

2 213 873 552 698

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2015 2014

Räntor 19 082 6 832 840

19 082 6 832 840

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 2015 2014

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 976 209 17 099 524

Övriga finansiella kostnader 1 086 750 1 015 334

9 062 959 18 114 858

Not 7 Skatt på årets resultat 2015 2014

Aktuell skatt -19 806 -25 392

-19 806 -25 392

Redovisad skatt

Resultat före skatt 19 806 25 392

Skattekostnad 22,00 % (22,00 %) -4 357 -5 586

Avstämning av redovisad skatt:

Ej avdragsgilla kostnader 89 274 109 363

Ej skattepliktiga intäkter -19 052 -19 336

Summa 70 222 90 027

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 % -4 357 22,00% -5 586

Skattekostnad på ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter -15 449 -19 806

Redovisad effektiv skatt 22,00 % -19 806 22,00 % -25 392

Upplysningar till  
enskilda poster
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Not 8 Anläggningstillgångar och avskrivningar

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

Växthus 15 år

Maskinell utrustning 5–15 år

Inventarier

Växthus 5 år

Övriga inventarier  5–10 år

Reningsverk 2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 307 701 644 307 770 434

Överfört från pågående arbeten 2 793 224 1 219 210

Inköp 304 798 -

Omklassificering -12 820 371 -1 288 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 297 979 295 307 701 644

Ingående ack avskrivningar -184 075 968 -178 845 858

Omklassificering 2 682 189 274 023

Årets avskrivningar -5 128 899 -5 504 133

Utgående ack avskrivningar -186 522 678 -184 075 968

Utgående planenligt restvärde 111 456 617 123 625 676
Bidrag för reningsverk har erhållits enligt följande: 

- 1974 statsbidrag 19.000.000.  

- 2010 Klimatbidrag, biogasanläggning 3.900.000.

- 2013 Energibidrag  1.260.0000

Tunnlar 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 88 280 587 86 085 587

Överfört från pågående arbeten - 2 195 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 88 280 587 88 280 587

Ingående avskrivningar -71 465 708 -71 249 933

Årets avskrivningar -220 600 -215 775

Utgående ack. avskrivningar -71 686 308 -71 465 708

Utgående planenligt restvärde 16 594 279 16 814 879
Bidrag för tunnlar har erhållits enligt följande:

 - 1974 statsbidrag 12.000.000

Upplysningar till  
enskilda poster
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Ledningar 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 44 917 727 44 917 727

Utgående ack. anskaffningsvärden 44 917 727 44 917 727

Ingående avskrivningar -32 105 060 -30 961 872

Årets avskrivningar -1 143 189 -1 143 188

Utgående ack. avskrivningar -33 248 249 -32 105 060

Utgående planenligt restvärde 11 669 478 12 812 667

Byggnader/Bostäder 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 8 526 063 8 526 063

Omklassificering 12 820 371 -

Utgående ack. anskaffningsvärden 21 346 434 8 526 063

Ingående avskrivningar -1 104 006 -933 486

Omklassificering -2 682 189 -

Årets avskrivningar -500 653 -170 520

Utgående ack. avskrivningar -4 286 848 -1 104 006

Utgående planenligt restvärde 17 059 586 7 422 057

Växthus 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 3 974 719 3 974 719

Utrangering -3 974 719 -

Utgående ack. anskaffningsvärde 0 3 974 719

Ingående avskrivningar -3 744 100 -3 465 868

Utrangering 3 906 401 -

Årets avskrivningar -162 301 -278 232

Utgående ack. avskrivningar 0 -3 744 100

Utgående planenligt restvärde 0 230 619

Mark 2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 10 677 907 9 389 907

Inköp 1 773 075 1 288 000

Utgående ack. anskaffningsvärde 12 450 982 10 677 907

Markanläggningar 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 184 131 -

Inköp - 184 131

Utgående ack. anskaffningsvärden 184 131 184 131

Ingående avskrivningar -7 672 -

Årets avskrivningar -9 205 -7 672

Utgående ack. avskrivningar -16 877 -7 672

Utgående planenligt restvärde 167 254 176 459

SUMMA BYGGNADER OCH MARK 169 398 196 171 760 264

Upplysningar till  
enskilda poster
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Maskinell utrustning 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 344 385 002 332 065 415

Överfört från pågående arbeten 9 138 192 8 544 822

Inköp 6 172 334 4 048 765

Försäljning -135 000 -274 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 359 560 528 344 385 002

Ingående avskrivningar -209 032 081 -189 068 454

Försäljning 67 500 160 062

Årets avskrivningar -19 380 770 -20 123 689

Utgående ack. avskrivningar -228 345 351 -209 032 081

SUMMA MASKINELL UTRUSTNING 131 215 177 135 352 921

Ackumulerade överavskrivningar -15 082 601 -12 868 728

Bokfört värde 116 132 576 122 484 193

Inventarier 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 49 713 720 48 237 438

Överfört från pågående arbeten 1 870 149 1 214 715

Inköp 1 160 881 945 667

Försäljningar -668 260 -684 100

Utrangeringar -382 323  -

Utgående ack. anskaffningsvärden 51 694 167 49 713 720

Ingående avskrivningar -38 675 714 -36 860 013

Försäljningar 498 146 514 352

Årets avskrivningar -2 189 996 -2 330 053

Utrangeringar 382 323  -

Utgående ack. avskrivningar -39 985 241 -38 675 714

SUMMA INVENTARIER 11 708 926 11 038 006

Pågående arbete 2015 2014

Ingående värde 52 366 215 32 087 784

Inköp 62 190 620 33 452 177

Avslutade arbeten -16 551 709 -13 173 746

Utgående värde 98 005 126 52 366 215

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  
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Not 9 Kundfordringar 2015-12-31 2014-12-31

Anslutningskommuner 42 812 501 42 437 501

Övriga kunder 2 411 041 3 629 669

45 223 542 46 067 170

Not 10 Övriga fordringar 2015-12-31 2014-12-31

Skattefordringar 1 360 645 1 360 645

Skattekonto 5 612 355 2 501 552

Räntefordran 0 1 444 563

Övriga 444 910 631 523

7 417 910 5 938 283

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2015-12-31 2014-12-31

Pensioner 59 311 77 876

Recipientkontroll 1 863 000 102 000

El 656 501 841 087

Upplupna ränteintäkter Swap 1 600 786 8 503

Övriga interimsfordringar 1 085 823 1 037 718

5 265 421 2 067 184

Not 12 Övriga kortfristiga skulder 2015-12-31 2014-12-31

Momsskuld 5 731 968 6 514 254

Källskatt 557 458 494 740

Aktuell skatteskuld 54 110 52 728

Sociala avgifter 573 859 517 436

Övriga skulder 15 265 417 15 257 680

22 182 812 22 836 838

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

Not 13 Eget kapital Aktie- 
kapital

Reserv- 
fond

Övrigt fritt 
eget kapital

Årets   
resultat

Summa fritt 
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

Upplysningar till  
enskilda poster
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Not 14 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 15 Långfristiga skulder 2015-12-31 2014-12-31

Nordea, långfristigt 430 000 000 330 000 000

430 000 000 330 000 000

Not 16 Checkräkningskredit 2015-12-31 2014-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 100 000 000 50 000 000

Krediten är utnyttjad med 0 kronor (4 982 348 kronor) per den 2015-12-31.

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015-12-31 2014-12-31

Anslutningsavgifter 34 250 000 33 950 000

Semester- och löneskuld 1 403 379 1 392 757

Löneskatt pensionsmedel 655 886 1 096 260

Upplupna utgiftsräntor 456 625 2 319 901

Övriga Interimsskulder 1 265 399 4 581 339

38 031 289 43 340 257

Upplysningar till  
enskilda poster
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Bilagor

Bilaga 2.  Behandlingskostnader

INTÄKTER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Budget 2015

Brukningsavgift 110 000 117 004 119 740 122 000 133 800 135 800 135 800

Övriga intäkter 10 594 20 619 23 649 18 878 17 648 16 283 17 050

Varav rörelse 10 593 20 604 23 577 18 848 17 629 16 264 17 460

Varav räntor 1 15 72 30 19 19 0

Summa intäkter 120 594 137 623 143 389 140 878 151 448 152 083 152 850 

KOSTNADER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Budget 2015

Driftkostnader -86 178 -97 599 -100 648 -101 157 -110 013 -112 002 -109 645

Varav försäkringar -492 -493 -538 -493 -604 -548 -625

Varav recipient -3 314 -5 234 -2 521 -2 070 -2 078 -2 120 -2 400

Varav elström -23 354 -22 139 -20 423 -20 121 -18 669 -18 700 -22 000

Varav kemikalier -8 462 -9 877 -11 893 -13 281 -12 577 -15 213 -15 370

Varav slamtransporter -6 014 -6 238 -8 810 -9 891 -10 453 -12 105 -12 000

Varav lönekostnader -24 485 -24 561 -25 097 -27 306 -28 537 -29 591 -29 010

Varav pensionskostnader -4 202 -4 733 -3 138 -2 967 -4 253 -2 732 -3 000

Varav arvoden -222 -215 -219 -229 -238 -229 -300

Varav revision -175 -120 -177 -169 -170 -243 -150

Varav övrigt -15 458 -23 989 -27 832 -24 630 -32 434 -30 521 -24 790

Kapitalkostnader -34 391 -39 995 -42 710 -39 689 -41 381 -40 012 -43 165

Varav räntor -10 818 -13 225 -12 055 -11 444 -10 314 -7 975 -12 105

Borgensavgift -889 -880 -805 -973 -1 015 -1 087 -1 350

Avskrivningar -22 385 -25 743 -25 820 -28 701 -29 499 -28 736 -29 710

Avskrivningar utöver plan -299 -147 -4 030 1 429 -553 -2 214 0

Skatt -25 -29 -31 -32 -54 -69 -40

Utrangeringar        

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brukningsavgift 93,5 105,5 103,3 106,5 110 117 119,7 122 133,8 135,8

Avl.mängd Mm3 36,5 34,191 39,653 37,516 41,522 40,343 42,141 40,04 43,1 43,1

Öre/m3 256 309 261 284 265 290 284 305 310 315

Bilaga 1.  Ekonomi för åren 2010–2015 (tkr)
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