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SYVAB FORTSÄTTER SIN RESA för det nya 
Himmerfjärdsverket och för framtida 
generationer. 

DEN OBEROENDE granskningsgruppen 
lämnade sin rapport i mars 2017 efter att 
ha granskat NKH-projektet (Nya Krav 
Himmerfjärdsverket). Gruppen bekräf-
tade förslagets ställningstagande och de 
kalkyler som föreligger. Utredaren upp-
märksammade Syvab och dess ägare på 
risker för ökade kostnader som ofta före-
kommer i stora investeringsprojekt, med 
exempelvis marknadsmässiga föränd-
ringar men även teknisk komplexitet som 
föreligger med ny avancerad processtek-
nik. Projektet ska genomföras i en befint-
lig anläggning under drift vilket riskerar 
att vara kostnadsdrivande. Genomföran-
detiden är lång och belastningen kom-
mer att vara den historiskt högsta samti-
digt som omfattande avstängningar 
kommer att krävas.

VID STYRELSEMÖTET I OKTOBER redo-
visades hur riskerna hanteras i projektet. 
Styrelsen beslutade ta ett inriktnings-
beslut för den vidare handläggningen av 
projektet med borgensbegäran och ett 
kommande investeringsbeslut, som  
därmed inkluderar ägargruppen i detta 
ställningstagande. 

DÄRMED LÄGGS GRUNDEN för genomför-
andefasen som får inleda den vidare 
handläggningen under 2018 med upp-
handling och detaljprojektering. Förut-
satt att beslut, upphandlingar och detalj-
projektering kan genomföras som planerat 
kan anläggningen stå färdig 2026. Planen 
är att delar av anläggningen kommer att 
tas i bruk successivt fram till detta 
datum, vilket avsevärt kommer att öka 

våra möjligheter att klara de redan  
idag mycket stränga utsläppskrav som 
 Himmerfjärdsverket har att förhålla  
sig till.

ATT HIMMERFJÄRDSVERKET är i behov av 
en omfattande ombyggnad av process-
anläggningen, av både belastningsrelate-
rade- och tekniska orsaker, är uppenbar 
och det är hög tid att genomföra den.  
Det framgår i vår redovisning av årets 
reningsresultat att Syvab överskridit 
gränsvärdena för rening av både kväve 
och fosfor. Det är allvarligt, men förklar-
ligt och beskrivs ingående under rubri-
ken ”Miljö/Process/Produktion” på sidan 
4 och i den separata miljörapporten. 

IMPLEMENTERING AV planerade åtgärder, 
för att om möjligt klara utsläppskraven 
under ombyggnaden, pågår och förut-
sätts vara på plats under 2018. För att det 
ska lyckas krävs engagerade och kom-
petenta medarbetare som Värnar Vårt 
Vatten för oss idag och för framtida gene-
rationer.
 

Tid för beslut om genomförandet

VD har ordet

Carl-Olof Zetterman, VD

”Det krävs engagerade 
och kompetenta med
arbetare som Värnar 
Vårt Vatten för oss idag 
och för framtida gene
rationer.”
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Miljö | Produktion | Process
Process
Reningsresultat
2017 var ett tufft år för reningsprocessen. En kombination av 
en ökad inkommande belastning till reningsverket och upp-
komna processtörningar gjorde att gränsvärdena för 2017 inte 
kunde hållas, se utgående värden i tabellen nedan. Syvab har 
under hösten haft en kontinuerlig dialog med tillsynsmyndig-
heten och redovisat orsaker och åtgärder som har vidtagits 
under året. Utsläppshalterna ligger trots de kapacitetsrelate-
rade orsakerna under vad som anges i gällande EU-direktiv.

• Tabell 1: Reningsresultat i mg/l:

Parameter 2017 Villkor Typ av villkor

Tot-N (mg/l) 9 8 Begränsningsvärde som årsmedel

Tot-P (mg/l) 0,46 0,4 Begränsningsvärde som årsmedel

BOD
7
 (mg/l) 7,4 8

Riktvärde som kvartalsvärde och 
gränsvärde som årsmedel

COD (mg/l) 40 70 Riktvärde som årsmedel

Belastningen till Himmerfjärdsverket har ökat snabbare än 
prognosticerat. Antalet anslutna ökade med hela 9,1 % under 
2017 och rapporterades vid årsskiftet uppgå till 352 300 st. 
Inkommande flöde uppgick till 40,2 miljoner m3, vilket ger  
ett medelflöde på 110 000 m3/d. Även inkommande mängd 
näringsämnen har ökat kraftigt, se tabellen nedan. 

• Tabell 2: Dygnsnederbörd årsvis 2014–2017
Belastningsförändring

Ämne 2014 2015 2016 2017 2014–2017 2016–2017

BOD (ton/år) 5 690 5 350 5 390 6 130 +8 % +13 %

Tot-P (ton/år) 142 143 163 175 +23 % +7 %

COD (ton/år) 14 400 15 100 16 100 17 500 +21 % +8 %

Tot-N (ton/år) 1 530 1 450 1 400 1 480 -4 % +6 %

Belastningen till Himmerfjärdsverket har nått den nivå som 
anläggningen maximalt kan klara. Processen blir mycket 
 känslig när den kontinuerligt belastas hårt. 

I processanläggningen har vissa åtgärder vidtagits så att beslu-
tade reningskrav om möjligt ska kunna uppfyllas. Arbetet med 
förstärkningen fortsätter under 2018. Samtidigt fortsätter 
 arbetet med en ny processanläggning, vilket inleddes 2010  
(läs mer i reportaget om NKH-projektet på sid 10–11).

Biogas
Biogasproduktionen och substrattillförseln har varit stabil 
under 2017. Totalt producerades 8,0 miljoner Nm3 rågas med 
metanhalten ca 62 % och anläggningen tog emot 46 300 ton 

externt organiskt material. En något mindre andel av den pro-
ducerade rågasen uppgraderades till biogas jämfört med 2016, 
47 % mot 54 %. Totalt producerades 2,2 miljoner Nm3 biogas 
med fordonskvalitet. Orsaken till minskningen var tekniska och 
en något minskad efterfrågan på fordonsgas.

Fördelningen av producerad gas 2016:

Den befintliga rejektvattenreningen har blivit för liten och en 
ny anläggning, Demon, togs i drift under hösten 2017 (läs mer 
på sid 8–9).

Uppströmsarbete
Himmerfjärdsverket är certifierat enligt Revaq, vilket medför 
krav på att verksamheten ska bedriva ett aktivt uppströms-
arbete. Syftet är att minska mängden prioriterade metaller  
i inkommande avloppsvatten och att eliminera utsläpp av 
ut fasningsämnen enligt kemikalieinspektionens prioriterings-
guide. 

De prioriterade metallerna för Himmerfjärdsverket är fort-
satt kadmium, koppar, nickel och zink.

Inom ramen för uppströmsarbetet genomfördes en rad åtgär-
der under året i samarbete med anslutna kommuner.
• Syvab tog emot 2 295 besökare på anläggningen, varav 2 209 

var skolelever, och då mestadels elever från årskurs 5. 
• De största bostadsbolagen i respektive anslutningskommun 

bjöds in till ett möte om vikten av att avloppet hanteras på 
rätt sätt och informationsspridning till de boende. 

• En informationsfilm har tagits fram och visas i livsmedels-
affärer i kommunerna.

• En tunnelprovtagning är genomförd. Då tas prover upp-
ströms i ledningsnätet och analyseras på bland annat metall-
ler för att kartlägga hur spridningen av utsläppen ser ut.

• Botkyrka kommun har genomfört en provtagningskampanj 
på spillvattnet i Tullinge i syfte att se hur spridningen av ut-
släpp av metaller ser ut för att kunna sätta in riktade insatser.

• Södertälje kommun har karaktäriserat två lakvatten som är 
anslutna till Himmerfjärdsverket för att identifiera om 
rening behöver ske innan det släpps till reningsverket.

• Salems kommun har kontrollerat hantering av golvskur-
vatten och besiktat oljeavskiljare på verksamheter med 
 kombinerad verkstad och biltvätt.

Anläggningsdel Andel (%)

Biogasproduktion 47

Gasmotor 24

Slamtork 0

Uppvärmning pannor 15

Fackla 14
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• Stockholm Vatten och Avfall har genomfört provtagning och 
spårning av metaller i ledningsnätet.

2017 producerade Syvab ca 5 900 ton TS med slam varav 92 % 
lagrades in för spridning och som sedan spreds på jordbruk. 
8 % gick till förbränning.

 

Produktion 
Produktionsavdelningen ansvarar för reningsverkets drift och 
underhåll och har medarbetare i tjänst dygnet runt, vardag som 
helgdag. Avdelningen driver även en omfattande projektverk-
samhet för att anläggningen ska fungera idag och i framtiden.

Våren 2017 fungerade denitrifikationsprocessen, i kväve-
reningen, dåligt vilket innebar akut utbyte av sanden i den 
 fluidiserande bädden för att reningssteget åter skulle fungera. 

Normalt sker planerat underhållsarbete av våra 
reningsbassänger under sommaren när flödet in är lägre och 
våra temperaturkänsliga processer är snabba. De senaste åren 
har betongskador i reningsbassängerna åtgärdats, vilket har 
krävt avstängning av hela bassänglinjer under 6–8 veckor. 
 Eftersom belastningen på Himmerfjärdsverket har ökat kraftigt 
de senaste åren, och på grund av kapacitetsrelaterade 
störningar i reningsprocessen, tvingades arbetet forceras i en 
linje och därefter avbröts de planerade åtgärderna. Dessutom 
fick allt planerat maskinellt underhåll på utrustning under 
vattnet ställas in under året. Detta medför en ökad risk för 
oplanerade störningar och haverier innan den nya 
processanläggningen är på plats. Den ökade belastningen 
innebär att marginalen för att klara utsläppskraven och 
genomföra nödvändiga reparationer och underhåll är mycket 
begränsad.

Ett flertal projekt har genomförts som planerat under året, 
bland annat:
• Ett omklädningsrum och ett kontorsrum i 

administrationsbyggnaden har renoverats, och fönstren i 
denna del av byggnaden byttes ut.

• En husvagnspark för entreprenörer, med plats för arbets-
bodar, har anlagts söder om bassängblocket. Den nya platsen 
uppfyller brandbesiktningens säkerhetskrav.

• En ny gångväg har anlagts från förtjockare 3. Den används 
vid studiebesök och ger en fin överblick över anläggningen. 
Den ökar säkerheten för besökarna, vilket är en förutsättning 
för att ta emot studiebesök under ombyggnationen.

• Ny utrustning har monterats i kemikaliebyggnaden för 
lossning av kemikalier. Ventilationen har bytts ut och 
förbättrats.

• Renoveringen av förtjockare 1 och 2 har slutförts. Tankarna 
har försetts med tak och ventilationen har kopplats till ett 
biofilter som tar bort obehaglig lukt. 

• Ventiler under bioreaktorerna har bytts ut. 

IT
I början av året byttes en större del av det interna nätverket ut. 
Då gjordes även en uppgradering av nätverket till 10 G, vilket 
har givit färre störningar vid backupkörningar. 

Under året gjordes en större uppgradering av Himmerfjärds-
verkets SCADA-system, det överordnade styrsystemet. Systemet 
skickade tidigare ut så kallade ”spöklarm”, vilket nu är åtgärdat. 

I SCADA-miljön finns en applikation som ska kunna 
 autoskapa popup-fönster för driftpersonalen. Det möjliggör till 
exempel inställningar av start- och stoppnivåer för pumparna. 
Applikationen har testats med lyckat resultat.

Den interna kursverksamheten för utbildning av elektrikerna 
i PLC- och panelprogrammering har gått enligt plan under 
året. Ett av kursens projekt var att byta ut styrsystemet, panelen 
och kommunikationen till den externa pumpstationen i 
 Pilkrog, vilket nu har genomförts.
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Vatten
1 Pumpstation Eolshäll
2 Pumpstation Pilkrog
3 Tilloppstunnlar (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  Finsilar, 2 st
12 Rejektvattenrening, 2 st
13  Försedimenterings- 

bassänger, 14 st

14 Luftningsbassänger, 8 st
15  Ozonbehandling av 

 retur slam
16  Mellansedimenterings-

bassänger, 16 st
17  Eftersedimenterings-

bassänger, 16 st
18 Rotosil
19 Fluidbäddar, 4 st
20  Skivdiskfilter  

(dukstorlek 10 µm), 6 st
21 Sandfilter
22 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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Utgående
40,2 miljoner m3

294 ton BOD7
15 ton fosfor
366 ton kväve

Material- och energiflöde 2017

Himmerfjärden

Gasanvändning
Totalproduktion 8,03 miljoner Nm3 
Till panna 1,21 miljoner Nm3

Till slamtork 0 miljoner Nm3

Til gasmotor 1,96 miljoner Nm3

Till uppgraderings-
anläggning 3,74 miljoner Nm3

Till fackla 1,12 miljoner Nm3

(Not. Resultatet 0 till tork är pga att den är avstängd och avvecklad 
under 2017)

 
Slam
Avvattnat slam   5 885 ton TS
Torkat slam       0 ton TS
Jordbruk    611 ton TS avvattnat slam
Jordbruk      0 ton TS torkat slam
Jordtillverkning      0 ton TS avvattnat slam
Förbränning    483 ton TS avvattnat slam
Lager  4 791 ton TS avvattnat slam

Anslutna kommuner
352 300 personer och 26 200 personekvivalenter från industri.

Himmerfjärdsverket
Energianvändning
 El 24 940 MWh
 Rötgasförbrukning 20 300 MWh 
 Totalt 45 200 MWh  
 
Kemikalieanvändning 
 Järnsulfat  1 728 ton
 Polyaluminiumklorid  549 ton
 Polymer  107 ton
 Metanol  1 744 ton
 Fosforsyra  49 ton
 Nutriox  47 ton

Inkommande
40,2 miljoner m3

6 130 ton BOD7
175 ton fosfor
1 480 ton kväve



I 
ETT RENINGSVERK hanteras stora 
mängder slam, både från den egna 
processen och genom att man tar in 

externt substrat från bland annat livs-
medelshantering. Allt slam behandlas i 
rötkamrar, vilket leder till produktion av 
biogas. Merparten av det färdigbehand-
lade slammet, biomull, sprids på åker-
mark. Under processen måste slammet 
bland annat avvattnas, och det vatten 
som avskiljs från slammet i stora centri-
fuger kallas rejektvatten. 

Rejektvattnet leds in i den ordinarie 
reningsprocessen i Himmerfjärdsverket, 
men genomgår först en separat behand-
ling. Hittills har det behandlats i två 

ombyggda försedimenteringsbassänger, 
men kapaciteten har mestadels inte 
riktigt räckt till. 

Därför inleddes bygget av en ny anlägg- 
 ning i april 2016, med en så kallad Demon-
process som precis som tidigare bygger 
på rening med hjälp av anammoxbakterier 
– fast nu på ett lite annorlunda sätt. 
Denna bakteriegrupp utmärks bland 
annat av att den kan bryta ner kväve-
föroreningar – som ammonium – på ett 
energi effektivt sätt.

– Tidigare satt bakterierna på ett bärar- 
material av plast, liknande pastahjul. I den 
nya processen drar man nytta av att 
anammoxbakterierna inte trivs i syrerika 

miljöer, vilket gör att de klumpar ihop sig 
till så kallade granuler i den delvis luftade 
processen. Till skillnad från i den gamla 
processen kan vi med hjälp av cyklonerna 
på reaktortaken få bort oönskat slam, 
medan de jämförelsevis tyngre granulerna 
stannar kvar, säger processingenjören 
Victor Kårelid som är ansvarig för driften 
i den nya anläggningen.

Den nya anläggningen består dels av en 
ny byggnad, dels av två stycken nästan nio 
meter höga reaktorer där själva reningen 
sker. Byggnaden har uppförts ovanpå de 
befintliga beredningstankarna för fällnings- 
kemikalier som används i början av 
reningsprocessen i verket. 

Helt ny anläggning för  
hantering av rejektvatten

Himmerfjärdsverket förnyas steg för steg och får allt 
bättre kapacitet och processer. Hösten 2017 öppnade 
den helt nybyggda rejektvattenanläggningen som är 
effektivare, mer driftsäker och underlättar för kring
liggande och framtida verksamhet.
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– En stor del av ytan för den nya 
anläggningen har vi fått frigöra genom  
att spränga bort berg. Du ser, den ligger 
nästan som infälld i berget, säger han.

Victor berättar vidare att en stor fördel 
med att välja att hantera rejektvattnet i  
ny byggnad har varit att byggprocessen 
kunnat pågå i stort sett utan att den 
ordinarie verksamheten har påverkats. 
Utöver tankarna för Demon-processen 
rymmer anläggningen även bland annat 
pumpar, blåsmaskiner och elskåp samt 
pumpsump för inkommande rejektvatten 
och separata utrymmen för provtagning.

Efter 15 månader, i september 2017, 
kunde anläggningen tas i drift. Inför  
starten kom det slam från Danmark  
med bakteriekulturer som fungerade  
som grund för tillväxt av granuler med 
nya anammoxbakterier. De gamla bä-

rarna med bakterier som de använt tidi-
gare åkte istället vidare till Slottshagens 
reningsverk i Norrköping.

– Det är en väldigt trevlig del av den 
här branschen, att det sker en hel del 
samarbete mellan olika reningsverk, 
säger han.

I mitten av hösten, sju veckor efter 
driftstart, hade de redan kommit upp  
i planerad kapacitet i rejektvatten-
anläggningen. Victor konstaterar att 
anläggningen är ett värdefullt tillskott till 
Himmerfjärdsverket.

– Dels är den nya processen mer auto-
matisk och ger oss möjlighet att ha bättre 
kontroll. Den ska också vara mindre 
känslig för förändringar och har dessutom 
frigjort kapacitet som kommer till nytta 
under den kommande ombyggnationen 
av verket, säger han.

På taknivån på betongtankarna finns bland annat 
 cyklonerna som bidrar till att få bort oönskat slam 
och hålla kvar anammox bakterierna i processen.

Victor Kårelid

Victor Kårelid lyfter upp en provtagningsbägare 
och visar hur lätt det är att se bakteriekulturerna 
tack vare deras karaktäristiska rödaktiga färgton.

”Dels är den nya processen mer 
 automatisk och ger oss möjlighet  

att ha bättre kontroll.”
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D
ET FINNS FLERA ANLEDNINGAR till 
att Syvab sedan flera år tillbaka 
arbetar intensivt med modernise-

ring av olika delar av Himmerfjärdsverket. 
För det första har myndig heternas krav 
på utsläppsnivåer skärpts genom åren. 
Exakt vilka nivåer som är aktuella fram-
över fick Syvab besked om sommaren 2016, 
efter närmare tre års handläggning på 
Miljöprövningsdelegationen i Stockholm. 
Tuffare krav på utsläpp av kväve, fosfor 
och BOD7 (biokemisk syreförbrukning) 
ska bidra till att det går att nå god eko-
logisk status i Himmerfjärden, där vattnet 
från verket rinner ut efter reningen.

En annan anledning är att de kommuner 
som är anslutna till Himmerfjärdsverket 

är under stark tillväxt. I den tidiga plane-
ringen av ombyggnaden – projektet 
inleddes redan år 2010 – skissades det på 
en anläggning som skulle klara en befolk -
ningsökning med 1,5 procent per år. 
Flera av kommunerna växer betydligt 
snabbare än så. 

Verket måste alltså kunna hantera 
 väsentligt ökade mängder vatten, 
 sam tidigt som reningsprocessen ska bli 
effektivare. Och ombyggnaden ska ske 
samtidigt som anläggningen är i full 
drift.

– Det är en stor utmaning, inte minst 
eftersom Himmerfjärdsverket är hårt 
 belastat i dagens läge, säger Richard 
 Cederborg, investeringschef på Syvab.

Han pekar bland annat på det faktum 
att det finns åtta ”processlinjer” – luft-
nings bassänger – som tar hand om 
vattnet i ett visst skede av reningen, och 
under ombyggnaden kommer en eller två 
av dessa tvingas stänga ner.

– Två av åtta linjer innebär alltså en 
25-procentig minskning av kapaciteten. 
Det pågår därför ett intensivt arbete med 
att skapa temporära lösningar som kan 
hantera belstningen under ombyggnads-
perioden. 

ÄVEN OM DE slutliga förutsättningarna för 
ombyggnaden – alltså myndigheternas 
miljökrav – har dröjt så har Syvab sett till 
att genomföra vissa projekt utanför det 

Dags för nästa steg  
i den stora förnyelsen

Syvab har en viktig roll när det gäller att skapa en ökad miljöhänsyn. Nu pågår 
 planeringen för den omfattande ombyggnaden av Himmerfjärdsverket för att göra 
processerna ännu bättre, och därmed minska utsläppen i det vatten som lämnar 
verket. Det så kallade NKHprojektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket) är en stor 
satsning som ger möjligheter att förbättra reningen påtagligt framöver.
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egentliga NKH-projektet, detta för att 
underlätta för det kommande genom-
förandet. Det första stora steget var att 
göra en grovreningsanläggning, som in-
vigdes i december 2016. Grovreningen är 
ett av de första momenten i avlopps-
vattnets väg genom verket och den nya 
anläggningen är mer effektiv och har 
större inslag av automatik än tidigare. 

Nästa stora projekt var att bygga en 
helt ny rejektvattenanläggning som skulle 
kunna klara framtida belastning och sam-
tidigt underlätta kommande steg i övrig 
ombyggnation. Anläggningen togs i bruk 
i september 2017 (läs mer på sid 8–9).

– Hjärtat i den nya processlösningen, 
och den riktigt avgörande förändringen, 

är ändå den kommande MBR-anlägg-
ningen, säger Richard Cederborg.

MBR står för MembranBioReaktor och 
använder så kallad membranteknik för 
reningen. Det är en metod som började 
utvecklas för ett par decennier sedan i 
Japan, där de har ett stort behov av att ha 
effektiva och kompakta reningsverk i 
städerna.

– Den nya membrananläggningen 
kommer göra att flera av delarna i dagens 
reningsprocess blir över flödiga – och 
ändå kommer vattnet att bli renare. Ja, i 
praktiken blir det i det närmaste parti-
kelfritt, eftersom vår membranrening 
inte kommer att släppa igenom partiklar 
som är större än 0,04–0,2 mikrometer.

Membrantekniken har alltså tydliga 
fördelar för dagens verksamhet, och 
fungerar samtidigt som en framtids-
säkring inför eventuella kommande 
skärpta krav.

– Ett exempel är fosforutsläppen, där 
kravet i det nya miljötillståndet ligger på 
0,2 mg/liter, säger Richard Cederborg.

Rening av läkemedelsrester är något 
annat som är aktuellt, och som blir 
 betydligt lättare att få till med den nya 
tekniken.

– Det kommer fortfarande att behövas 
ett ytterligare steg, men tack vare den 
förbättrade reningen kommer det att 
räcka med en mer kompakt anläggning 
när det kommer sådana krav. 

Ytterligare en fördel är att tekniken tar 
bort partiklar så effektivt att ut släppen av 
mikroplaster kommer att minska 
 väsentligt.

UNDER 2018 KOMMER det stora arbetet 
inom NKH-projektet att utgöras av upp-
handlingsförfarandet av entreprenörer 
som ska kunna utföra de komplexa upp-
gifter som väntar.

– Först har vi varit tvungna att bestämma 
vilken typ av upphandling vi vill ha, det 

vill säga hur entreprenaden ska se ut. De 
vanliga formerna med till exempel del- 
 eller totalentreprenad är framtagna för 
att passa byggnation av sådant som 
 bostäder, kontor eller skolor. Här handlar 
det om så mycket mer, bland annat efter-
som våra befintliga processer måste tas 
med i bilden.

Ett alternativ skulle kunna vara att ha 
ett antal delentreprenader – så har andra 
reningsverk valt att lösa det – men det är 
inte den bästa lösningen för Syvab, menar 
Richard Cederborg.

– Det skulle bli oerhört krävande att ha 
ansvaret för samordningen av alla del-
moment och entreprenörer. Det är alltför 
stor risk att det blir ”glapp” med ett sådant 
upplägg.

Istället har Syvab valt att göra ett för-
frågningsunderlag med en tämligen unik 
utformning, där utgångspunkten är att 
NKH-projektet ska vara ett samverkans-
projekt.

– Det kommer därför bli en upphand-
ling av en totalentrepre nad under utökad 
samverkan med en komplett entrepre-
nör. Projektet genomförs i två faser, där 
den första avser projektering och succes-
siv kalkylering med öppna böcker. 

Modellen ger Syvab en god möjlighet 
till insyn och att kunna parera eventuella 
fördyrande lösningar i god tid i direkt 
samarbete med den entreprenör som ska 
bygga under fas två.

– Det kommer att bli en utmaning att 
välja rätt samarbetspartner för detta, men 
det kommer att vara den absolut mest 
gynnsamma metoden för att komma i 
mål med den stora ombyggnationen 
enligt tidplanen.

Just nu är det tänkt att alla nya delar i 
verket ska vara driftsatta i slutet av 2026.

 
LÄS MER om arbetet med NKH-projektet: 
syvab.se/nyheter/ombyggnad-nkh

Dags för nästa steg  
i den stora förnyelsen

”En fördel är att tekniken tar  
bort partiklar så effektivt att  
ut släppen av mikroplaster  

kommer att minska väsentligt.”
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En dag med 
elavdelningen
På Syvab finns fem anställda elektriker, med 
arbetsdagar som rymmer allt från förebyggande 
underhåll och planerad service till akuta insatser 
och planeringsmöten inför nya projekt. Det här 
är några av de uppgifter som Kristoffer Jönsson 
och Thorbjörn Dake får ta sig an.

Arbetsdagen inleds med ett snabbt möte, oftast bara några minuter, inne på 
elchefen Henrik Ulrikssons rum för att bland annat kontrollera om det har 
uppkommit några larm under natten som behöver akut åtgärd av en elektriker. 
Därefter går Kristoffer och Thorbjörn till en ledig dator för att lägga upp planer 
inför dagens arbete.

”Alla uppgifter samlas i underhållssystemet Infor. Där kan vi se de planerade 
åtgärderna, men lägger också in jouruppdrag och akuta insatser i efterhand. 
Det är väldigt värdefullt att ha en bra dokumentation, det kan spara mycket tid 
nästa gång det händer något liknande eller när det uppstår problem med viss 
utrustning om och om igen”, säger Kristoffer Jönsson.

När Syvab nu står inför ett 
flertal stora ombyggnationer 
blir det en hel del möten där 
elektrikerna – och en rad 
andra yrkeskategorier på 
verket – fortlöpande får tycka 
till om planerna. 

”För vår del skulle det vara 
mycket mer praktiskt med 
en dörr där”, säger Thor-
björn Dake när han pekar 
på  ritningen över ett nytt 
byggprojekt. På Syvab får man som 

elektriker arbeta i väldigt 
varierande miljöer. Från att 
koppla in en pump som varit på 
service på toppen av den nya 
rejektvattenanläggningen …

… till att byta en trasig brytare 
långt nere i gallersalen.

Ibland får elektrikerna bege sig in i ställverket för att byta en säkring 
– som har en helt annan dimension än de säkringar vi är vana vid i 

hemmet. Här kan det handla om en spänning på 6 000 (!) volt.

12 Syvab Årsberättelse 2017 Org.nr. 556050-5728



De sitter regelbundet och utbildar sig i Syvabs 
PLC-system. Det är datorsystemet dit alla givare 
och pumpar är kopplade.

”Här kan vi göra en del ’småjobb’, som att 
ändra eller lägga till funktioner i våra manöver-
paneler. Det är ett väldigt komplext datorsystem, 
och vi lär oss allt mer om det under tiden som vi 
arbetar med det. Men som tur är sitter IT-chefen 
Kenneth Öhman vid skrivbordet intill, så det 
går att få snabb hjälp när något är oklart. Det är 
 också Kenneth som ger oss uppdragen att för-
ändra eller utöka funktionerna”, säger Thorbjörn. 

”Allt som vi kan 
göra på datorn 
kan vi också 
komma åt att 
göra via en 
surfplatta. Den 
är ett mycket 
användbart 
verktyg, vi 
får ju full koll 
på alla delar 
av verket 
där”, säger 
Kristoffer.

Det krävs mycket luft till reningsprocessen i 
verket, och därmed kraftfulla blåsmaskiner. 
Syvabs största blåsmaskin drivs av den 
biogas som tillverkas på plats, medan några 
körs på eldrift.

”Det är ett oerhört högt ljud nere bland 
blåsmaskinerna, så det är helt nödvändigt 
med ordentliga hörselskydd. Den här auto-
matiken för att driva blåsmaskinerna tillhör 
den äldsta utrustningen på verket, men det 
fungerar fint ändå – trots att det är full drift 
dygnet runt här”, säger Thorbjörn.

”En del av arbetet handlar förstås om 
olika typer av felsökning. Här har vi 
öppnat ett av styrskåpen intill galler-
salen för att mäta mA-strömmen till 
en av våra nivågivare. Den här visar 
för lågt och behöver justeras”, säger 
Thorbjörn.

”Det dyker hela tiden upp behov av att byta ut 
och modernisera utrustningen på olika ställen i 
verket, så här installerar vi till exempel en helt ny 
frekvensomriktare bland de gamla modellerna som 
fortfarande är i drift”, säger Kristoffer.

Kristoffer 
Jönsson

Thorbjörn 
Dake
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På Himmerfjärdsverket finns det hundratals mätare som ska underlätta 
kontrollen av processerna. Det är instrumenttekniker som Habibur Rahman 
som har ansvar för att alla dessa mätare är funktionella och avger rätt värden.

Mätningar i mängder  
ger koll på processen

DEN BLÅA LINJEN på skärmen skapar 
en snygg vågformation, med tydlig 
regelbundenhet i mätvärdenas 

variationer. Plötsligt avviker kurvan från 
mönstret och sticker iväg långt upp på 
skärmen.

– Just det där är inget konstigt, det 
beror på att instrumentet rengjordes och 
då kan det inte avge några korrekta mät-
värden, berättar instrumentteknikern 
Habibur Rahman.

Vissa andra variationer är desto 
konstigare och kan vara mer kritiska, 
som natten innan vårt möte; då hade han 
jour och fick ge sig in till verket när det 
kom ett så kallat A1-larm.

– Då är det högsta prioritet och den som 
har jouren måste åka in för att göra en 
manuell kontroll. Så det blev lite mindre 
sömn än planerat i natt, säger han men 
ler ändå glatt.

Hans vanliga arbetsdagar brukar 
annars inledas med att han sätter sig vid 

datorn direkt på morgonen, och ägnar 
kanske en och en halv timme åt att 
kontrollera mätresultaten från det senaste 
dygnet. Runt om på Himmer fjärdsverket 
finns flera hundra instru ment för flödes-, 
temparatur-, nivå- och tryckmätning. 
Utöver dessa finns det en mängd mätare 
för sådant som TS-halt, ammonium, 
nitrat, nitrit… och en hel del annat.

– Det är helt enkelt enormt mycket 
instru ment, konstaterar Habibur 
Rahman.

SYFTET MED MÄTARNA på verket är att 
direkt upptäcka om något i processen 
behöver justeras, exempelvis genom att 
se till att alla värden vid utloppet till 
Himmerfjärden håller sig på rätt nivåer.

– Men mätarna ger bara indikationer, 
det är aldrig de värdena som styr vad 
som behöver göras i processen. Det är 
viktigt att alltid utgå från de värden som 
vi får i en labbanalys, så instrumenten blir 

ett sätt att skapa en uppfattning om vad 
som behöver kontrolleras noggrannare.

Vissa av Syvabs mätare sitter för övrigt 
inte ens på Himmerfjärdsverket, utan 
istället där vattnet leds in i tunnelsystemet 
som så småningom når verket. Det rör 
sig alltså om allt från Eolshäll i norr till 
Nykvarn i sydväst, där det är viktigt att 
mäta flödena för att kunna göra en rätt-
vis debitering för respektive kommun. 
Även dessa mätare fjärrövervakas och 
sköts av instrument teknikerna. Det kan 
därför innebära rätt långa resor när det 
blir aktuellt med service eller kontroll.

DE MÄTAVVIKELSER SOM är mest kritiska 
ger alltså automatiska larm, medan 
andra kan behöva en manuell kontroll 
vid datorn för att till exempel eventuella 
mindre felaktigheter och tendenser ska 
kunna upptäckas.

– När jag har skapat mig en överblick 
planerar jag vad som behöver kont rolleras 

En flödesmätare visar hur mycket vatten 
som pumpas in från Pilkroganläggningen i 
Järna.

Rahman kan ha full koll på 
anläggningens mätare via mobilen 
eller en surfplatta.

En syregivare reglerar inkommande luft i 
luftningsbassängerna.
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eller avhjälpas, och stämmer av med min 
kollega Lisbeth Rönnberg för att fördela 
dagens arbetsuppgifter.

Klockan kvart över nio varje dag hålls 
ett gemensamt möte för alla som är ans-
variga för respektive processenhet i verket, 
och då tar Habibur Rahman upp de av-
vikelser och åtgärdsbehov som han har 
upptäckt.

– Det kan också hända att de har frågor 
om mätvärden i en viss anläggning och 
då ser vi till att gå igenom vad det kan 
röra sig om och vad som behöver göras. 

Därefter tar det praktiska arbetet med 
mätarna vid, och Rahman och Lisbeth 
ger sig ut till de delar av verket där det 
behövs kontroller eller åtgärder. 

– Någon av oss går till kontrollbygg-
naden nere vid utloppet till fjärden varje 
dag. Det brukar vara det första vi gör 
efter den inledande planeringen. De 
instrumenten är extra viktiga, eftersom 
det är de värdena som alla brukar vara 

mest intresserade av. Där får man på sätt 
och vis facit, efter att vattnet har passerat 
alla olika delar av processen, säger han.

Mätarna i kontrollbyggnaden kräver 
också manuell rengöring i stort sett varje 
dag för att säkerställa att det inte samlas 
smuts som gör att mätningen störs eller 
avbryts.

HABIBUR RAHMAN HAR en högskole examen 
som maskiningenjör från Bang ladesh och 
har alltid jobbat inom processindustri. 
Han började på produktionsavdelningen 
på Syvab 2012 och sökte tjänsten som 
instrumenttekniker när tjänsten blev 
ledig för ett par år sedan.

– Jag trivs jättebra med det jag gör i 
dag. Det är roligt och utvecklande att 
ställas inför olika typer av problem 
nästan varje dag. På det sättet blir jag 
hela tiden vassare i mitt yrke. Dessutom 
älskar jag att jobba på ett miljöföretag 
som Syvab!

I kontrollbyggnaden vid utloppet mot Himmerfjärden finns ett antal separata mätare för att få fram värden på det 
vatten som lämnar verket.

Vissa instrument behöver göras rena i stort 
sett dagligen.

Habibur Rahman
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Möt Nykvarns representanter

N
I ÄR EN av de mindre medlems-
kommunerna – hur märks det?

jan: Visst, vi är en liten kommun 
– men under mycket snabb expansion, och 
vi eftersträvar att alla nya hus ska vara 
anslutna till det kommunala nätet. Så vi 
är mycket tacksamma över att kunna vara 
med och driva ett avan cerat reningsverk 
tillsammans med våra grannkommuner.

göran: Vad gäller ägarandelen är vi 
trots allt lika stora som övriga kommuner, 
Stockholms dubbla andelar undantaget, 

det är viktigt att komma ihåg – vi har lika 
mycket att säga till om som de flesta 
 andra medlemskommunerna. Och när 
det handlar om investeringar – något 
som är mycket aktuellt just nu – så styrs 
andelen av nyttjandegraden, vilket känns 
som ett vettigt och rättvist system.

Hur fungerar ert samarbete med övriga 
medlemskommuner?

göran: Mycket bra! Vi har ett gott  
och öppet samarbete i styrelsen där vi 
fungerar som en jämbördig partner.

jan: Ja, arbetet sker i mycket god  
anda där. Det finns en ömsesidig respekt 
mellan stora och små kommuner.

Nu står Syvab inför ett historiskt stort 
ombyggnadsprojekt – hur ser ni på det?

göran: För det första är det ju investe-
ringar som är helt nödvändiga, nu när hela 
branschen ställs inför hårdare myndig-
hets krav. Kraven innebär en väsentlig 
minskning av tillåtna mängder av vissa 

viktiga ämnen. Dessutom har det märkts, 
så sent som i slutet av 2017, att verket 
inte har kapacitet att hantera tillfälliga 
toppar i tillflödet i samband med väldiga 
nederbördsmängder. 

De nya kraven syftar förstås till att 
minska miljöpåverkan – på vilket sätt 
kan Syvab bidra till detta?

jan: Själva ombyggnaden kommer  
att vara ett viktigt bidrag till förbättrad 
vattenkvalitet i Östersjön. Genom att 

satsa på modern teknologi får vi möjlig-
heter att rena avloppsvattnet i ännu 
 högre grad. På Syvab har det alltid varit 
högt prioriterat att följa teknikutveck-
lingen inom vattenreningsområdet och vi 
har nu valt en smart väg framåt i form av 
ny filterteknik som gör det möjligt att 
fort sätta vässa prestandan.

Vilka är Syvabs främsta styrkor, anser ni?
jan: Jag upplever Syvab som ett ”lagom 

stort” företag; det präglas av en positiv 
och närmast familjär stämning ute på 
verket. Storleken gör att det går att ha  
ett bra grepp om verksamheten, sam-
tidigt som det går att attrahera den 
arbetskraft som krävs för att driva den 
högtekno logiska verksamheten. 

göran: Lokalisering är en annan 
styrka, bland annat för att den möjliggör 
en utbyggnad och successivt ökad kapa-
citet. Men den främsta styrkan är nog 
ledningen och övriga medarbetare, som 
hela tiden visar prov på en nyfikenhet och 

förmåga att hålla sig ajour med utveck-
lingen både i Sverige och internationellt.

Vad händer på Syvab framöver, förutom 
ombyggnationen?

göran: I mitten av mars 2018 var led-
ningen och styrelsen i Linköping för att 
framför allt studera hur de har löst sin 
läke medelsrening – något som jag tror 
kommer att bli aktuellt även för oss inom 
en snar framtid.

jan: Himmerfjärdsverket är ett renings-
verk med god kapacitet och hög kompetens, 
och jag tror att fler närliggande kommuner 
inser hur kostnadseffektivt det är att 
komma med som delägare. Men jag håller 
också med Göran: krav på rening av läke-
medelsrester ligger ”runt hörnet”. Genom 
den stora ombyggnationen kommer vi att 
vara förberedda på detta.

Hur ser ni på uppdraget som styrelse-
ledamot respektive -suppleant i ett stort 
miljöföretag som Syvab?

göran: Det här är ett jättespännande 
arbetsfält, eftersom det handlar om förut-
sättningarna för en långsiktigt hållbar 
miljö. Det är A och O för både oss och 
kommande generationer.

jan: Det är roligt att arbeta med före-
tag som levererar sådant som är positivt. 
Jag blir alltid besviken när jag möter upp -
fattningen att reningsverk genererar ut-
släpp – när det i själva verket är tvärt om, 
reningsverket förhindrar utsläpp. Och 
eftersom jag är kemiingenjör i grunden är 
det här frågor som engagerar mig till fullo.

Vad gör ni själva för att minska miljö - 
 på verkan?

jan: I min roll som politiker driver jag 
frågan om att bygga ut det kommunala 
avloppsnätet för att minska hoten mot 
sjö- och grundvatten. Som privatperson är 
jag – i likhet med många andra Nykvarns-
bor – noga med att sopsortera i flerfacks-
kärl, jag försöker vara sparsam med bil-
åkandet och köper ofta ekologisk mat.

göran: Tillsammans med min hustru 
driver jag ett ekologiskt jord- och skogs-
bruk med miljöcertifiering, vilket bör vara 
ett bidrag till en minskad miljöpå verkan. 
Vi källsorterar ordentligt, bland annat 
frapperas man av all plast som finns i 
dagens mathantering, och jag tycker det 
är mycket gynnsamt att vi har ett nytt 
system med en hushållsnära sopsortering 
i kommunen. 

Göran Nygren och Jan Brolund är Nykvarns kommuns 
representanter i Syvabs styrelse. Här berättar de bland 
annat om hur de ser på sin roll och den kommande 
ombyggnationen.

Göran Nygren (M), kommunalråd/
ekolantbrukare, styrelseledamot Syvab

Jan Brolund (NP), ingenjör/fritidspolitiker, 
styrelsesuppleant Syvab
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Bolagsstyrningsrapport
Styrelsens årsplan
Vid det konstituerande mötet i juni fastställer styrelsen arbets-
ordning för styrelsen samt VD-instruktion. I arbetsordningen 
anges ordförandes uppgifter och att minst fyra styrelsemöten 
ska hållas under året med angivande av datum för dessa. 
 Formalia fast ställes såsom hur kallelse ska ske, dagordning för 
styrelsemöten samt hur beredning av ärenden ska ske. I arbets-
ordningen anges återkommande ärenden som ska hanteras vid 
olika möten:
• Kvartal 1: Årsredovisning.
• Kvartal 2: Konstituerande möte med val av styrelse-

funktioner, fastställande arbetsordning, VD-instruktion och 
attestreglemente. 

• Kvartal 3: Budget för nästkommande år.
• Kvartal 4: Långtidsplanering, denna planering är årsplan för 

bolagets operativa verksamhet. 

Utvärdering av styrelse och VD
En utvärdering av styrelsemöten samt VDs förvalt ning av bolaget 
sker av auktoriserad revisor från Revisionsbyrån Fyrtornet. 
Utvärdering görs löpande under året och vid årets slut. Revisor 
tillställer sedan PM till styrelsen med revisionens resultat.  
I revisions berättelsen redogörs sammanfattat för revisors 
utvär dering.

I granskningsrapporten lämnas redogörelse för 
 lek mannarevisorernas granskning av företagets förvalt ning.

Syvabs miljörapport och Revaq/Uppströmsarbete redovisas 
normalt på styrelsemöte som hålls i mars månad. 

Närvaro på styrelsemötena
Under året har fyra styrelsemöten hållits. Styrelsen består av 
sex ledamöter, två fackliga ledamöter samt åtta suppleanter. 
Den genomsnittliga närvaron under året har varit 84 %. 

En extra bolagsstämma hölls i december, per capsulam, där 
val av suppleant för Stockholms del gjordes. 

VD har fört protokoll vid styrelsemöten under 2017. 

Bisysslor 
Ingen styrelseledamot har anmält att de har konkurrerande 
bisyssla. VD har inga uppdrag stridiga med bolagets 
 verksamhet. 

Löpande utvärdering /internkontroll
Ekonomisk uppföljning sker månadsvis. Finansieringspolicy 
har fastställts av styrelse för antagande av vald risknivå. 
 Ekonomisk avrapporte ring görs på varje styrelsemöte. Styrelse-
protokoll granskas av auktoriserad revisor. I den interna 
 styrningen finns policys, ekonomihandbok, personal handbok, 
rutiner samt internkontroll i lednings systemet. 

Ärenden till ägarkommunerna
Syvabs styrelse har tagit inriktningsbeslut för större ombygg-
nad av Himmerfjärdsverket. Innan inriktnings  beslut gjordes 
har en av styrelsen beslutad oberoende granskning av 
investerings förslaget genomförts. 

En begäran om borgensteckning för finansiering har lämnats 
till ägarkommunerna i november 2017. 



Förvaltningsberättelse
Årsredovisning

Syvab är ett kommunalt aktiebolag som ägs av  kommunerna 
 Botkyrka,  Nykvarn, och Salem samt Stockholm  Vatten AB och 
 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 2017.

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

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

Styrelse:
Syvabs styrelse har under 2017 haft följande 
 sammansättning:

Ordförande: 
• Boel Godner, Telge i Södertälje AB

Vice ordförande: 
• Mats Lindqvist, Stockholm Vatten AB

Ledamöter: 
• Per Ankersjö, Stockholm Vatten AB
•  Lennart Kalderén, Salem
•  Göran Nygren, Nykvarn (del av året)
•  Fredrik Olsson, Botkyrka (del av året)
•  Pär Klockar (Vision)
•  Elin Åfeldt (Kommunal/Ledarna/Unionen/ 

Sveriges ingenjörer)

Suppleanter: 
• Kennet Bergh, Stockholm Vatten AB (del av året)
•  Kjell Bertilsson, Stockholm Vatten AB
•  Jan Brolund, Nykvarn
•  Stefan Dayne, Botkyrka
•  Marita Lärnestad, Telge i Södertälje AB
•  Arne Närström, Salem
•  Roger Persson (Vision)
•  Kenneth Öhman (Kommunal/Ledarna/Unionen/

Sveriges ingenjörer)

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

Auktoriserad revisor: 
•  Patrik Zettergren

Suppleant: 
• Magnus Wennlöf

Verkställande direktör:
• Carl-Olof Zetterman 
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BOLAGET ÄR ETT aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, 
Nykvarn, Salem samt Stockholm Vatten AB och Telge i Söder-
tälje AB. Syvabs uppgift är att kostnadseffektivt driva Himmer-
fjärdsverket så att fastställda krav klaras. Organisationen och 
anläggningen ska förberedas så att skärpta kvalitets- och re-
ningskrav kan uppfyllas över tid. Den långsiktiga 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 före-
byggande investeringar genomförs, vilket ger minskade under-
hållskostnader. Anläggningen ska drivas och utvecklas så att av 
myndighet fastställda krav kan uppfyllas, god resurshushållning 
uppnås samt effektiv uppföljning erhålls. För att driva verk-
samheten har följande organisation gällt under 2017:
• 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 Syvabs samtliga 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 
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. 

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

Stephen Milton

IT
IT-chef

Kenneth Öhman

Administration

Service
Controller

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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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 
ska klara en hållbar samhällsutveckling i en växande region och 
samtidigt uppfylla vattendirektivets målsättning om god status 
i våra sjöar och hav.
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. 
Reningsresultatet för 2017 överskrider gällande gränsvärde för 
kväve och fosfor på grund av belastningsrelaterade begräns-
ningar i dagens processanläggning. Det finns en dynamik med 
nya anslutningar, bortkoppling av idag anslutna områden och 
osäkerhet i befolkningsutvecklingen och inte minst klimat-
förändringar som starkt påverkar vilken behandlingskapacitet 
som anläggningen måste klara de kommande åren. Det förslag 
som nu framtagits har en planeringshorisont satt till år 2040 
med teknisk möjlighet att expandera anläggningen för fortsatt 
framtida utveckling av regionen. 

Att bygga en anläggning samtidigt som den ska kunna klara 
maximal belastning och gällande miljökrav är komplicerat och 
tidskrävande. Vi beräknar produktionstiden från beslut till helt 
färdig anläggning till sju år. Det innebär att om ett investerings-
beslut tas 2018 så kan en ny processanläggning vara helt klart 
först år 2026. Om produktionstiden behöver kortas så innebär 
det ökade kostnader. 

Syvabs styrelse har under året genomfört en extern granskning 
av bolagets förslag till ny processanläggning. Granskningen 
 visar att förslaget är väl genomarbetat och att de överväganden 
och kalkyler som föreligger är relevanta.

Det nya miljötillståndet är balanserat. Det innebär i stort sett 
att utsläppshalterna ska halveras när den nya anläggningen 
står klar, men innehåller även vissa lättnader under byggna-
tionstiden som gör det möjligt att genomföra arbetet. Finansie-
ring är möjlig med så kallade Gröna lån och borgensteckning 

från ägarkommunerna. Gröna lån är lån där investerare med 
intresse för miljö och klimat finansierar miljöinvesteringar. 
Syvabs ombyggnation klassas som miljöinvestering och den 
finansiella basen har därmed blivit bredare. Detta kan vara en 
fördel gällande tillgång till finansiering men det kan också ha 
positiv effekt på kommande finansieringsvillkor.

Syvabs styrelse har vid sitt sammanträde 2017-10-20 fattat ett 
inriktningsbeslut om projektet Nya Krav Himmerfjärdsverket 
till en kostnad av 1 181 miljoner kronor. En borgensframställan 
tillsändes ägarna 2017-11-15. När borgensförbindelsen är klar 
kan styrelsen fatta ett investeringsbeslut för genomförande av 
projektet varpå avtal med entreprenörer kan tecknas.

Drifttagning av den nya rejektvattenanläggningen (processan-
läggning för rening av interna delströmmar av kväverikt  vatten 
från slambehandlingsanläggningen) har inletts. Anläggningen 
beräknas vara klar för övertagande under första halvåret 2018.

Studiebesöksverksamheten har fortsatt på inslagen väg. Priori-
terat är besök från skolor och totalt besökte 2 209 (2 161) elever 
vår anläggning 2017. Förutom skolelever har vi många besök 
från företag, institutioner och internationella intressenter här 
på Himmerfjärdsverket. Totalt har 2 295 (2 523) personer 
besökt oss under året.

I medeltal har antalet anställda varit 47,26 (46,63) varav 
30,89 % (29,79) är kvinnor. Sjukfrånvaron har ökat kraftigt 
under 2017 och hamnade på 9,9 % (5,75). Syvab har flera lång-
tidssjukskrivningar varav de flesta är tillbaka helt eller delvis 
under hösten. Den vanliga korttidsfrånvaron ligger på en fort-
satt låg nivå. Arbetsmiljögruppen har hållit tre ordinarie sam-
manträden under året.

• Se diagram Sjukfrånvaro.

Övertidsuttaget har minskat med 23 % jämfört med 2016. Det 
totala antalet övertidstimmar uppgick till 2 112 (2 751) timmar. 

• Se diagram Övertid.
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Förväntad framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Diskussioner har fortsatt i ägargruppen under året, men 
ännu har inga beslut fattats om det framtida ägarengage-
manget i bolaget. Därav följer en viss osäkerhet kring 
framtida anslutningar. Det innebär också att anslutningen 
av avloppet från Ekerö kommun inte kommit vidare och 
att det finns en osäkerhet runt deras anslutning i framti-
den. Det föreligger ett avtal mellan Syvab och Ekerö om 
anslutning, men i dagsläget har detta ej konkretiserats. 
Under året har anslutningen av Hölö, Mölnbo och Gnesta 
utretts. Intresse för en framtida anslutning av hela eller 
delar av Nynäshamns kommun har framförts.

Klimatförändringar kommer att påverka dimensione-
ringsförutsättningarna för biologisk rening, framförallt 
med ökad nederbörd under vintertid i form av regn, vilket 
förutom ökat flöde paradoxalt nog kan komma att inne-
bära lägre avloppsvattentemperatur under längre tid än 
vid normal snösmältning så som tidigare varit fallet.

Ökad urbanisering innebär att behovet av fler bostäder 
i regionen är uppenbar och måste tillgodoses. Det ställer 
i sin tur krav på en fungerande infrastruktur så som 
 tillgång till rent vatten i våra råvattentäkter och effektiv 
avloppsvattenrening. Detta för att regionen ska kunna ut-
vecklas och samtidigt vara långsiktigt hållbar.

Nya miljöhot måste hanteras i våra reningsanlägg-
ningar. Läkemedelsrester och mikroplaster talas det allt 
mer om. Den första anläggningen för läkemedelsrening i 
Sverige har byggts i Linköping och tagits i drift under 
2017. Det är sannolikt att ökad insikt hos forskare och all-
mänhet kommer att ställa kraven på kompletterande re-
ning även hos oss.

Forskning och utveckling
För att vara effektiva idag och väl rustade för kommande 
miljöutmaningar har Syvab som ambition att utveckla 
avloppsreningen och produktionen av biogas. Vi stödjer 
och medverkar därför i ett flertal utvecklingsprojekt. 
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 119,9 (111,30) Mkr. Avskrivningar och 
finansiella kostnader var 41,3 (39,5) Mkr. Den totala kostnaden 
delat med inkommande mängd vatten ger en kostnad om 3,66 
(3,52) kr/m3. 
  • Se diagram Kostnad kr/m3 nedan.

Finansieringsläget i ränteportföljen per 171231 var 430 (430) 
Mkr upplånat, medelränta 1,58 % (2,07) och 1,8 (2,1) år genom-
snittlig förfallotid, genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,6 år. 
Finansieringspolicyn anger att max 70 % av låneförfallen får ske 
inom ett år, läget 171231 var 37,7 % (53,5).

Finansiell riskhantering
Bolagets ränterisk är främst kopplad till den räntebärande 
skulden, vilken per balansdagen uppgick till 430 Mkr. Risk-
nivån har fastställts genom en finansieringspolicy som styrelsen 
har tagit ställning till och fattat beslut 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 
 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 160 Mkr med avseende på säkring till  
fast ränta, att jämföra med säkrad posts nominella belopp  
430 Mkr. Marknadsvärdet för derivat uppgick per 171231 till 
-20,7 (-27,3) Mkr.

Kommun 2017 Fördelning % 2017 2016 Fördelning % 2016

Botkyrka kommun     34 815 000  23,7    31 405 000  22,9

Nykvarns kommun      2 780 000  1,9     2 475 000  1,8

Salems kommun 4 800 000  3,3     4 425 000  3,2

Stockholm Vatten AB 62 715 000  42,6    58 024 000  42,4

Telge i Södertälje AB     41 890 000  28,5    40 671 000  29,7

Summa    147 000 000  100,00   137 000 000  100,00
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Ägarnas avgifter till företaget var 147,0 (137,0) Mkr. Övriga 
intäkter 14,5 (14,6) Mkr. 
Årets intäkter överskrider kostnaderna med 0,4 Mkr kronor. 
Överskottet justeras genom överavskrivning. 

De slutliga anslutningsavgifterna fördelas enligt nedan:

Biogasproduktion | 2017 Kostnad kr/m3 | 2017
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Likviditetsrisk
Bolaget arbetar kontinuerligt med sin likviditet och har en 
checkkredit om 100 Mkr för att balansera likviditetsrisken. 
Krediten var utnyttjad med 2 744 386 kronor per 171231.   

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 ska beslutas i varje enskilt fall 
med motivation och investeringskalkyler.

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

Pågående arbeten till ett värde av 7,4 (79,0) Mkr har avslutats 
och aktiverats, 4,5 Mkr har kostnadsförts samtidigt som nya 
pågående arbeten startat till ett värde av 57,9 (59,7) Mkr enligt 
fastställd plan. Detta innebär att kontot Pågående arbete ökat 
från 78,8 Mkr till 124,7 Mkr. 

Flerårsjämförelse
Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av 
nyckel tal. 

Nyckeltal 2013    2014 2015 2016 2017

Rörelsens intäkter (tkr) 140 848 151 429 152 064 151 566 161 550

Resultat efter finansiella 
poster (tkr)

- 1 410  578  2 234 670 378

Balansomslutning (tkr) 404 803 424 602 521 201 534 951 530 561

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

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

Förslag till disposition av vinst
Verkställande direktören och styrelsen föreslår att till 
 bolagsstämman förfogande fritt eget kapital om 14 432 kronor 
balanseras i ny räkning.
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2017-01-01 2016-01-01

Not 2017-12-31 2016-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 147 000 000 137 000 000

Övriga rörelseintäkter 14 549 768 14 565 961

Summa rörelsens intäkter 161 549 768 151 565 961

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 -83 047 269 -74 948 279

Personalkostnader 5 -36 848 840 -36 394 792

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -31 640 454 -28 386 878

Summa rörelsens kostnader -151 536 563 -139 729 949

Rörelseresultat 10 013 205 11 836 012

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 38 399 20 092

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -9 673 622 -11 156 185

Summa resultat från finansiella poster -9 635 223 -11 136 093

Resultat efter finansiella poster 377 982 699 919

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan -338 938 -681 494

Summa bokslutsdispositioner -338 938 -681 494

Resultat före skatt 39 044 18 425

Skatt på årets resultat 8 -39 044 -18 425

Årets resultat 0 0

Resultaträkning
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TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 192 678 280 197 556 465

Maskinell utrustning 9 144 531 519 157 806 866

Inventarier 9 10 395 204 11 928 792

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar          9 124 712 056 78 764 143

Summa materiella anläggningstillgångar 472 317 059 446 056 266

Summa anläggningstillgångar 472 317 059 446 056 266

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10 50 632 720 48 642 239

Övriga fordringar 11 5 328 109 4 647 765

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 2 277 710 1 632 219

Summa kortfristiga fordringar 58 238 539 54 922 223

Kassa och bank

Kassa och bank 15 5 896 33 972 171

Summa kassa och bank 5 896 33 972 171

Summa omsättningstillgångar 58 244 435 88 894 394

SUMMA TILLGÅNGAR 530 561 494 534 950 660

Balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2017-12-31 2016-12-31

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 16 103 032 15 764 095

Summa obeskattade reserver 16 103 032 15 764 095

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 14 430 000 000 430 000 000

Summa långfristiga skulder 430 000 000 430 000 000

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 15 2 744 386 0

Leverantörsskulder 14 267 285 26 795 442

Övriga skulder 16 23 321 826 20 630 273

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 43 970 533 41 606 418

Summa kortfristiga skulder 84 304 030 89 032 133

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 530 561 494 534 950 660

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 2017  2016

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat   10 013  11 836

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   31 641  28 387

Avskrivningar

Vinst (-) / förlust (+) vid avyttring av anläggningstillgångar   4 473  1 644

     

Erhållen ränta   38  20

Erlagd ränta   -9 975  -8 584

Betald inkomstskatt   -26  -18

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 36 164  33 285

Förändringar av rörelsekapital     

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar   -3 316  1 384

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder   -7 184  12 096

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten   25 664  46 765

      

Investeringsverksamhet      

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -62 697  -66 675

Försäljning av inventarier 9 323  915

Kassaflöde från investeringsverksamhet   -62 374  -65 760

     

Finansieringsverksamhet     

Utnyttjad checkkredit   2 744  -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   2 744  -

     

Ökning (+) / minskning (-) av likvida medel   -33 966  -18 995

Likvida medel vid årets början   33 972  52 967

     

Likvida medel vid årets slut 1)   6  33 972

1) Avser kontantkassan 6 6

Bank - 33 966

6 33 972
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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 122 062 (126 936) 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.

Bolagets premieinbetalningar har gene-
rerat ett överskott som kan användas 
för framtida premiebetalningar.

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 ska 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 till-
lämpas krävs att det finns en ekonomisk 
relation mellan säkringsinstrumentet 
och den säkrade posten som överens-
stämmer med möten för riskhantering. 
Ett säkringsförhållande är effektivt om 
säkringsinstrumentet i hög utsträckning 

motsvarar värdeförändringar 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 säkrings-
redovisningen ska tillämpas görs vid 
ingången av säkringsrelationen. Bedöm-
ningen av om villkoren för säkringsre-
dovisning 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 
säkringsförhållandet består. Företaget 
använder endast finansiella instrument 
med extern motpart som säkringsin-
strument. Även den säkrade posten har 
extern motpart. Huvudsakligen används 
ränteswapar.

Per 2017-12-31 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 160 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.

 2017 2016
Marknadsvärde  
för derivat, tkr  -20 650 -27 291

 
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 bidragsgivaren 
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
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Not 3 Ersättning till revisorer 2017 2016

Revisionsbyrån Fyrtornet AB

Revisionsuppdrag 200 000 180 000

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 38 500 29 775

238 500 209 775

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 2017 2016

Övriga externa kostnader 83 047 269 74 948 279

83 047 269 74 948 279

Not 5 Personal 2017 2016

Medelantal anställda

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

Medelantal anställda har varit 47,00 47,00

varav kvinnor 15,00 14,00

varav män 32,00 33,00

Löner, ersättningar m.m.

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

Styrelsen och VD:

Löner och ersättningar 1 355 394 1 291 940

Pensionskostnader 297 784 307 166

1 653 178 1 599 106

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 22 468 741 22 637 065

Pensionskostnader 2 796 922 2 662 063

Övriga personalkostnader 1 583 175 1 442 089

26 848 838 26 741 217

Sociala kostnader 8 346 824 8 054 469

Summa styrelse och övriga 36 848 840 36 394 792

Upplysningar 
Till enskilda poster
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Könsfördelning i styrelse och företagsledning 2017 2016

Antal styrelseledamöter 8 8

varav kvinnor 2 3

varav män 6 5

Ledningsgrupp 5 5

varav kvinnor 1 1

varav män 4 4

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

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2017 2016

Räntor 38 399 20 092

38 399 20 092

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 2017 2016

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 561 729 9 708 338

Övriga finansiella kostnader 1 111 893 1 447 847

9 673 622 11 156 185

Not 8 Skatt på årets resultat 2017 2016

Aktuell skatt -39 044 -20 242

Skatt avseende tidigare år - 1 817

-39 044 -18 425

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 39 044 18 425

Skatt enligt gällande skattesats 22% -8 590 -4 054

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -30 756 -20 207

Ej skattepliktiga intäkter 302 4 418

Skatt avseende tidigare år - 1 817

Övrigt - -399

Redovisad effektiv skatt -39 044 -18 425

Upplysningar till  
enskilda poster
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Not 9 Materiella anläggningstillgångar

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 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 306 190 605 297 979 295

Överfört från pågående arbeten - 8 211 310

Inköp - -

Utgående ack. anskaffningsvärden 306 190 605 306 190 605

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

Årets avskrivningar -5 452 056 -5 205 708

Utgående ack. avskrivningar -197 180 442 -191 728 386

Utgående planenligt restvärde 109 010 163 114 462 219
Bidrag för reningsverk har erhållits enligt följande: 
- 1974 statsbidrag 19 000 000
- 2010 Klimatbidrag, biogasanläggning 3 900 000
- 2013 Energibidrag 1 260 000

Tunnlar 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 88 280 587 88 280 587

Överfört från pågående arbeten - -

Utgående ack. anskaffningsvärden 88 280 587 88 280 587

Ingående avskrivningar -71 906 904 -71 686 308

Årets avskrivningar -198 596 -220 596

Utgående ack. avskrivningar -72 105 500 -71 906 904

Utgående planenligt restvärde 16 175 087 16 373 683
Bidrag för tunnlar har erhållits enligt följande:
 - 1974 statsbidrag 12 000 000

Ledningar 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 44 917 727 44 917 727

Utgående ack. anskaffningsvärden 44 917 727 44 917 727

Ingående avskrivningar -34 391 441 -33 248 249

Årets avskrivningar -1 143 192 -1 143 192

Utgående ack. avskrivningar -35 534 633 -34 391 441

Utgående planenligt restvärde 9 383 094 10 526 286

Upplysningar till  
enskilda poster
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Byggnader/Bostäder 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 48 471 541 21 346 434

Överfört från pågående arbeten 3 027 258 27 125 107

Utgående ack. anskaffningsvärden 51 498 799 48 471 541

Ingående avskrivningar -4 886 296 -4 286 848

Årets avskrivningar -1 310 424 -599 448

Utgående ack. avskrivningar -6 196 720 -4 886 296

Utgående planenligt restvärde 45 302 079 43 585 245

Mark 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 12 450 982 12 450 982

Inköp - -

Utgående ack. anskaffningsvärde 12 450 982 12 450 982

Markanläggningar 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 184 131 184 131

Inköp 217 262 -

Utgående ack. anskaffningsvärden 401 393 184 131

Ingående avskrivningar -26 081 -16 877

Årets avskrivningar -18 436 -9 204

Utgående ack. avskrivningar -44 517 -26 081

Utgående planenligt restvärde 356 876 158 050

SUMMA BYGGNADER OCH MARK 192 678 281 197 556 465

MASKINELL UTRUSTNING 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 403 633 217 359 560 528

Överfört från pågående arbeten 4 402 460 43 298 364

Inköp 3 309 453 2 199 325

Försäljning -118 000 -1 425 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 411 227 130 403 633 217

Ingående avskrivningar -245 826 351 -228 345 351

Försäljning 118 000 1 425 000

Årets avskrivningar -20 987 260 -18 906 000

Utgående ack. avskrivningar -266 695 611 -245 826 351

SUMMA MASKINELL UTRUSTNING 144 531 519 157 806 866

Ackumulerade överavskrivningar -16 103 032 -15 764 095

Bokfört värde 128 428 487 142 042 771

Upplysningar till  
enskilda poster
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INVENTARIER 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 54 216 763 51 694 167

Överfört från pågående arbeten - 351 260

Inköp 1 256 262 2 171 336

Försäljningar -1 062 373 -

Utrangeringar - -

Utgående ack. anskaffningsvärden 54 410 652 54 216 763

Ingående avskrivningar -42 287 971 -39 985 241

Försäljningar 803 013 -

Årets avskrivningar -2 530 490 -2 302 730

Utrangeringar - -

Utgående ack. avskrivningar -44 015 448 -42 287 971

SUMMA INVENTARIER 10 395 204 11 928 792

Pågående arbete 2017 2016

Ingående värde 78 764 143 98 005 126

Inköp 57 913 884 59 745 058

Avslutade arbeten -11 965 971 -78 986 041

Utgående värde 124 712 056 78 764 143

Taxeringsvärden Taxeringsvärde (kr): Beräknat marknadsvärde:

Hörningsholm 2:48 0 0

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 0

Hörningsholm 2:231 806 000 1,1 Mkr

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

Not 10 Kundfordringar 2017-12-31 2016-12-31

Anslutningskommunerna 47 812 502 45 937 501

Övriga kunder 2 820 218 2 704 738

50 632 720 48 642 239

Not 11 Övriga fordringar 2017-12-31 2016-12-31

Skattefordringar 1 360 645 1 360 645

Skattekonto 3 589 792 2 372 252

Övriga 377 672 914 868

5 328 109 4 647 765

Upplysningar till  
enskilda poster
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Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2017-12-31 2016-12-31

Pensioner 236 715 118 871

Recipientkontroll 103 000 103 000

El 690 762 696 913

Övriga interimsfordringar 1 247 233 713 435

2 277 710 1 632 219

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 2017-12-31 2016-12-31

Skulder till kreditinstitut 430 000 000 430 000 000

Amortering efter 5 år 430 000 000 430 000 000

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

Not 15 Checkräkningskredit 2017-12-31 2016-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 100 000 000 100 000 000

Krediten är utnyttjad med 2 744 386 kr (0 kr) per den 2017-12-31.

Not 16 Övriga kortfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31

Momsskuld 6 735 713 4 090 330

Källskatt 600 424 623 493

Aktuell skatteskuld 67 636 54 546

Sociala avgifter 615 754 607 126

Övriga skulder 15 302 299 15 254 778

23 321 826 20 630 273

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 2017-12-31 2016-12-31

Anslutningsavgifter 38 250 000 36 750 000

Semester- och löneskuld 1 778 799 1 657 829

Löneskatt pensionsmedel 799 249 744 259

Upplupna utgiftsräntor 1 126 670 1 427 766

Övriga interimsskulder 2 015 815 1 026 564

43 970 533 41 606 418

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter att borgensförbindelser tecknats förväntas styrelsen fatta ett investeringsbeslut för NKH-projektet. 2017 överskreds gränsvärdet för 

kväve och fosfor varför en åtalsanmälan ingavs från tillsynsmyndigheten 2018-02-15 för vidare prövning. Överskridandet har sin orsak i 

kapacitetsrelaterade anläggningsbegränsningar och en ökad belastning på anläggningen beroende på en kraftig inflyttning i regionen.

 

Not 19 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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Styrelsens påskrift
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Revisionsberättelse
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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 

pumparna. 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 mjölk-

förpackning 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.

Spola rätt är lätt 
Tänk på Östersjön innan du spolar 

Syvab Himmerfjärdsverket, 147 92 Grödinge | 08 410 776 00 | E-post: info@syvab.se | www.syvab.se


