
Årsredovisning 2014



Innehåll
VD har ordet 3

Miljö, Produktion, Process 4

Processkarta 8

Nya krav  9

Röster ur styrelsen 10

Uppströmsarbetet  12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 14

Information om verksamheten 15

Ekonomisk information 18

Resultaträkning 20

Balansräkning 21

Kassaflödesanalys 23

Tilläggsupplysningar 24

Upplysningar  25

Upplysningar till enskilda poster 26

Bilagor 32

Revisionsberättelse 34

Granskningsrapport 35

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

Larsson Offsettryck

341 298

2 Syvab Årsredovisning 2014  Org.nr. 556050-5728



Ett år av lagarbete och gemensam ansträngning utöver det 
vanliga – som resulterar i succé. Det låter kanske som en 
 annorlunda inledning på en sammanfattning av 2014, och nog 
var det ett annorlunda år.

Vi startade året med en helt utslagen kväverening efter ett 
 industriutsläpp som inträffade den 11 september 2013. En så 
allvarlig driftstörning, som påverkade oss 
under så lång tid, hade vi tidigare inte 
varit med om sedan verket startades.  
Fram till sommaren 2014 arbetades det 
intensivt med att etablera en stabil bio
logisk reningsprocess. Därefter låg vårt 
fokus på att köra anläggningen maximalt 
med låga utsläppshalter under hela 
 hösten. Samtidigt skulle vi skydda en 
mycket känslig process för ny utslagning 
när vattnet blev allt kallare och höst
regnen hopade sig.

Vi kan stolt konstatera att Syvabs 
 med arbetare lyckades klara samtliga 
 utsläppsgränser. Dessutom har vi på nytt 
överträffat vår prognos och tangerat tidi
gare års rekord i levererad kvantitet bio
gas. Utöver detta kan vi redovisa ett 
 alldeles utmärkt ekonomiskt resultat för 
2014. Mer om detta kan du läsa i denna 
årsredovisning.

Trots ett ansträngande år för organisationen har det funnits 
plats och anledning att fira! Den 30 augusti, en solig sen
sommarlördag, slog vi upp portarna och bjöd in grannar och 
intresserade till öppet hus och gemensamt med oss fira Syvabs 
50årsdag och att Himmerfjärdsverket fyllde 40 år.

Det har även inträffat händelser som inneburit förändringar  
i vår planering. Vi hade tänkt börja bygga en ny rejektvatten
anläggning, men som allt för ofta vid offentlig upphandling har 
det dragit ut på tiden och anläggningen kommer inte att vara 
på plats förrän tidigast 2016. Vi lämnade vår ansökan om fort
satt och utökad verksamhet i tid, efter uppmaning från berörda 
myndigheter, till Miljöprövningsdelegationen den 3 september 
2013. Vi har kompletterat underlaget under året, men det har 

inte kommit några beslut om nytt miljötillstånd. Därför har 
inte Syvabs styrelse och ägare kunnat ta något investerings
beslut i en ny reningsanläggning för att klara skärpta 
 utsläppskrav. 

Den relativt långa handläggningstiden hos Miljöprövnings
delegationen innebär att det har blivit mer tid till förberedelser 
och har skapat möjligheter till en bättre koordinering med re

gionens stora förändringsarbete med att 
lösa avloppsfrågan för Stockholms västra 
områden, som hittills renat sitt avlopps
vatten i Bromma  reningsverk. En mål
sättning i Vatten förvaltningen var att 
åtgärder skulle vara etablerade 2016 för 
att uppnå god status  i våra vatten
förekomster till 2021. Nu kan vi konsta
tera att dessa ambitioner måste flyttas 
fram i tiden. Kanske kan det även vara 
klokt att  använda den utökade betänketi
den för att ytterligare ompröva var olika 
områdens avloppsvatten ska behandlas i 
ett framtida regionalt samarbete.

En studie som har genomförts av Svenskt 
Vatten visar att samhällsnyttan av  vattnet 
i Mälaren uppgår till cirka 127 miljarder 
kronor årligen. Kanske är det nu dags att 
genomföra den sedan länge planerade 
anslutningen av Ekerö kommuns renings
verk till Himmerfjärdsverket och på så 

sätt avlasta Mälarens vattenskyddsområde från deras avlopps
vatten. Diskussionen har  faktiskt pågått  sedan 1964! 

I årets redovisning kommer du att möta människor som med 
stort engagemang har jobbat i vår styrelse och fattat kloka be
slut för att värna vårt vatten och utveckla Himmerfjärdsverket 
och Syvab till den moderna miljöanläggning den är i dag. De 
har med framsynthet vågat se att skärpta reningskrav måste 
klaras för att samhällsbyggandet i en växande region ska vara 
hållbar och möjlig. De har även ställt krav på att vår organisa
tion ska vara effektiv, vad gäller såväl produktion som kostna
der. Ett stort tack till er alla som under 2015 kommer att lämna 
”stafettpinnen” vidare till en ny ordförande och nya styrelse
medlemmar – och ett varmt välkommen till er som tar Syvab 
vidare in i en föränderlig framtid.

Tidsförskjuten  
föränderlig framtid 

V D  H A R  O R D E T

Carl-Olof Zetterman, VD
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RENINGSRESULTAT

Året började med fortsatt driftstörning i det biologiska steget 
som slogs ut hösten 2013. Första halvåret låg fokus på att återfå 
en fungerande kväverening, och under sommaren hade vi åter 
etablerat en någorlunda stabil reningsprocess. Under det andra 
halvåret har fokus legat på maximal reningseffekt och största 
möjliga driftsäkerhet. I samråd med vår tillsynsmyndighet av
rundas våra villkor matematiskt. Detta gör att samtliga gäl
lande villkor har underskridits under 2014.

Tabell 1: Reningsresultat i mg/l:

Parameter 2014 Villkor Typ av villkor

Tot-N 8,3 8 Begränsningsvärde som årsmedel

Tot-P 0,35 0,4 Begränsningsvärde som årsmedel

BOD 7,1 8
Riktvärde som kvartalsvärde  
och gränsvärde som årsmedel

COD 39 70 Riktvärde som årsmedel

Det inkommande flödet uppgick totalt till 43,1 miljoner m3, 
vilket motsvarar cirka 118 000 m3/dygn. 2014 års avlopps
mängd uppgick till 91 % av den mängd vårt tillstånd tillåter. 

Vi har genomfört åtskilliga åtgärder för att  återetablera den 
biologiska processen, och dessutom utökat provtagningar och 
analyser kraftigt. Vår rejektvattenbehandling har under 2014 

kunnat utnyttjas och belastas ytterligare jämfört med tidigare 
år. Denitrifikationsanläggningen, fluidbädden, visade under 
året att den  klarar av att rena bort både nitrit och nitrat. 

Reningsresultat på kväve i utgående vatten visas i graf nedan. 
Utgående halt av kväve har legat under 5 mg/l sedan augusti, 
med några undantag av tillfälliga driftstörningar som höjde 
värdet. Underhåll och service i anläggningen har under årets 
sista månader flyttats fram för att kunna köra verket utan stopp 
och med kontinuerlig rening.
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Under 2014 var antalet bräddningar från verket högt på grund 
av höga flöden. Dessutom begränsades flödet in till det biolo
giska steget för att påskynda uppstart av kvävereningsproces
sen efter den stora utslagningen i oktober 2013. Vår bedöm
ning är att den genomförda bräddningsstrategin har resulterat 
i lägre utgående kvävemängd på årsbasis än om vattnet hade 
fått passera det instabila biologiska reningssteget. 

För att undvika liknande utslagning av reningsprocesser i 
framtiden måste utsläppen av toxiska ämnen till ledningsnätet 
förhindras. Kommunerna kan göra det genom tillsyn av 
 anslutna industrier, där man måste säkerställa att avlopps
vattnet som släpps håller hushållskvalitet.

BIOGAS OCH SLAM

År
Rågasproduktion  

(M Nm3)
Fordonsgas produktion  

(M Nm3)

2008 3,6

2009 4,5 0,13

2010 4,7 1,20

2011 6,5 2,00

2012 7,3 2,50

2013 8,2 2,70

2014 8,2 2,70

Biogasproduktionen för år 2014 ligger på samma nivå som 
 föregående år. Totalt producerades 8,2 miljoner Nm3 rågas  
(med metanhalt 60–65 %) och 2,7 miljoner Nm3 fordonsgas 
(med metanhalt 98 %). Rågasproduktionen har ökat med 
228 % sedan 2008 och med 12 % sedan 2012. Fordonsgas
produktionen har ökat med 225 % sedan 2010 och 8 %  
sedan 2012.

Av den totala gasproduktionen har 60,3 % förädlats till 
fordons gas, 13,5 % användes till drift av gasmotorn, 3,3 % 
 användes till drift av slamtorken, 13,8 % användes till upp
värmning i pannorna och 9,1 % har facklats. Mängden gas som 
facklades ökade något under 2014.

Förutsättningen för en hög gasproduktion är att vi tar emot 
 externt organiskt material. Under 2014 tog vi emot 43 700 ton, 
och vi har tillstånd att ta emot 50 000 ton. 

Under 2014 uppgick den organiska belastningen på röt
kammarna till totalt cirka 3,28 kg VSS/m3,d, vilket innebär en 
 ökning från föregående år. Den organiska belastningen fördelat 
på de tre inkommande flödena är primärslam 1,31 kg  
VSS/m3,d  , flotationsslam 0,61 kg VSS/m3,d och externt 
 organiskt material 1,26 kg VSS/m3,d.

Av den totala organiska belastningen på rötkammaren stod 
det externt organiska materialet för 38 % under 2014. Belast

Miljö | Produktion | Process
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ningen från primärslam har ökat under 2014 medan belast
ningen från flotationsslam har minskat, se tabell nedan. 

Kontroll och utvärdering av de externa organiska material som 
tas emot på anläggningen har under året reviderats. 

Organisk belastning  
(kg VS/m3, d)

2010 2011 2012 2013 2014

Externa substrat 0,59 1,20 1,19 1,22 1,30

Primärslam 1,33 1,10 1,14 1,03 1,31

Flotationsslam 0,42 0,61 0,62 0,70 0,61

FORSKNING OCH UTVECKLING

Sedan 2010 har Syvab samarbetat med IVL Svenska Miljö
institutet, Uppsala universitet, Käppalaförbundet och 
 Stockholm Vatten i ett forskningsprojekt där man med hjälp av 
reglerteknik försökt minska energiförbrukningen i luftnings
steget på medverkande reningsverk. Under 2014 slutfördes 
projektet med en doktorsavhandling och det har visat att Syvab 
kan spara cirka 10 % energi med bibehållen kväverening 
 genom ny styrning av lufttillsats.  

Inom Mälardalsklustret drivs även ett andra projekt tillsam
mans med Käppalaförbundet, IVL, KTH och SLU. Ett 
doktorand arbete startades under 2013 och projektet syftar till 
att öka och effektivisera biogasproduktionen dels genom 
 EXRTprocessen (se nedan) och dels genom att studera olika 
temperaturer för biogasproduktion. EXRTprojektet studeras 
på Himmerfjärdsverket medan rötning vid olika temperaturer 
studeras på Käppalaverket. 

EXRTprocessen körs på en av Himmerfjärdsverkets tre 
 rötkammare och projektet finansieras delvis av Energimyndig
heten och Svenskt Vatten. EXRT står för ”Extended Retention 
Time” eller förlängd uppehållstid. På Himmerfjärdsverket är det 
i dag uppehållstiden som begränsar processen och det går därför 
inte att pumpa in mer organiskt material, trots att  belastningen 
inte ligger på maximal nivå. I EXRTprocessen pumpas utgå
ende slam från rötkammaren, avvattnas och pumpas tillbaka. 
Inte som tidigare, då det pumpades till avvattning för att sedan 
lämna anläggningen, avvattnas och pumpas tillbaka till rötkam
maren. På så sätt får slammet en betydligt längre uppe hållstid 
jämfört med i dag. Projektet har förlängts till juni 2015. 

I november 2014 startades ett spårämnesförsök på Himmer
fjärdsverket med syfte att undersöka omrörningen i röt
kammare 1 och 2. 

Inom Mälarklustret pågår det även ett annat doktorandprojekt 
som Syvab deltar i. Det handlar om övervakning av avlopps

reningsverk, där syftet med projektet är att förbättra metoder för 
att upptäcka onormala processlägen inklusive felaktiga givare för 
att bidra till en robust och resurseffektiv drift av reningsverk.

PRODUKTION

Vi har effektiviserat mottagningsstationen för flytande orga
niskt material för att öka kapaciteten. Ytterligare en värme
växlare har installerats för att få snabbare uppvärmning av det 
organiska materialet. Projektet har varit lyckat och gett en 
 avsevärd kapacitetsförbättring.

En ny mottagningsplats för flytande material som inte behöver 
hygieniseras har anlagts bakom förtjockare 2. Chaufförerna 
behöver nu inte längre köra i närheten av rötkammarna, vilket 
förbättrar säkerheten.

För att ytterligare öka säkerheten på anläggningen har vi 
markerat kulvertarna med självlysande utrymningslinjer.  
Vi har också gjort rundan för studiebesök säkrare. Räcken, 
gångbord och nät har satts upp för att förhindra olyckor.

Underhållssystemet Infor EAM är installerat på Syvabs servrar 
och har tagits i drift. Uppgifterna för det förebyggande under
hållet från det gamla systemet har exporterats över till det nya. 
Arbetet med att inventera och ladda in objekt från alla anlägg
ningsdelar är i sitt slutskede. Under 2015 kommer även lager
hantering att implementeras i systemet.

Första delen av vår ”Elearning”utbildning är klar. Vi planerar 
fler delar som ska behandla arbete i tunnel och EXklassade 
områden. Utbildningen har utformats som en film med 
 insprängda frågeavsnitt efter varje del. Säkerhetsfilmen har 
använts för sommarjobbarna och ny personal och fått ett bra 
mottagande.

Inför de nya kraven har vi genomfört ett test av högflödes
rening. Syftet var att se om de befintliga skivdiskfiltren klarar 
att rena obehandlat vatten vid högt flöde i verket. Obehandlat 
vatten som endast passerat renskvarnen har pumpats upp från 
gallersalen till en testanläggning och renats i sildukar. Testerna 
är avslutade med ett gott resultat och en rapport har samman
ställts.

I sandfånget har samtliga skrapor blivit utbytta. Vi har också 
monterat nya inloppslådor i början på sandfången där större 
partiklar kommer att avskiljas. Anläggningsdelen kommer 
 senare att byta namn till grovrening. Byggnaden där grov
reningen kommer att inrymmas är projekterad.

Upprustning och renovering av verkstaden har påbörjats. 
Det kommer att bli ny förrådshantering med ett paternoster
verk, och även godsmottagningen kommer att bli ny.

Miljö | Produktion | Process
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Mikael Forsman
Vad jobbar du med?
– Jag är drift- och underhållstekniker och arbetar med att 
se till att bland annat pumpar och växellådor fungerar 
som de ska. Men det är rätt stor variation om dagarna, 
ibland kan det dyka upp uppgifter som att montera en 
elmotor eller byta olja i en elbil.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag gillar att det är varierande uppgifter, man blir inte 
låst på ett enda ställe om dagarna. Det är också kul att 
det är mycket nytt hela tiden. Dessutom är det en väldigt 
härlig stämning i personalen, nästan som i familjeföretag.

Vad gör du själv för att vara miljövän i vardagen?
– Jag har blivit väldigt noggrann med vad som spolas 
ner i toaletten hemma hos oss sedan jag började här. När 
en pump tvärnitar kan jag vara rätt säker på att hitta en 
mängd våtservetter som gjort att den stannat…

Stephen Milton
Vad jobbar du med?
– Jag är produktionstekniker och sköter underhållssyste-
met, men har även rollen som biträdande projektledare i 
första delen av den stora utbyggnaden av verket.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag tycker om arbetsuppgifterna, att det handlar mycket 
om bygg på olika sätt. Man blir också inblandad i många 
olika projekt av skiftande karaktär. Dessutom är det en 
väldigt bra arbetsplats med en familjär stämning som jag 
inte har träffat på någon annanstans. 

Vad gör du själv för att vara miljövän?
– Här på jobbet försöker jag dra mitt strå till stacken på 
olika sätt, bland annat genom att inte skriva ut på papper 
i onödan. Jag bor 15 kilometer härifrån, så på somrarna 
brukar jag cykla till och från jobbet – det är ett miljövänligt 
färdsätt!

Hallå där!

Ett kontorsutrymme med sex platser har iordningsställts i 
gamla förrådet i anslutning till konferensrummet i botten
våningen. Det gamla fackrummet har också renoverats och där 
finns det nu ytterligare två platser. 

En ny centrifug (Noxon DC30) har installerats på slamavdel
ningen. Den har testats som både förtjockar och avvattnings
centrifug med positivt resultat. I och med detta har man nu en 
backup till centrifug 4 som tidigare var den enda förtjockar
centrifugen.

Gasmotorn som förser luftningsbassängerna med luft har 
 planenligt genomgått en stor service och renovering.

Huvudpump 5 har rivits. En ny varvtalsreglerad huvudpump 
med frekvensomformare ska installeras. Frekvensomformare 
har placerats i ett nybyggt rum i anslutning till rensutlast
ningen. Den nya pumpen kommer att tas i drift under 2015.

Förberedelser för att ersätta den gamla luftkompressorn har 
genomförts. Den gamla kompressorn ska ersättas av en ny luft
kompressor med tork. Läcksökning har genomförts på hela 
verket för att kunna bestämma kapaciteten på den nya 
 kompressorn.

EL OCH IT

• Byte av flödesmätare har gjorts i Hamra och Alby nedre. 
• LEDbelysning har installerats för bassängblocket.
• Våra produktionstekniker har utrustats med egna iPad.  

Från dessa har de mobil tillgång till alla applikationer de är 
behöriga till.

• Alla användare har genomgått utbildningar i webbaserad 
dokumenthatering (Alfresco). Utvalda användare har också 
genomfört webbaserad Officeutbildning, liksom utbildning i 
användarteknik för smartboards. 

• Integrationer mellan styrsystemet Citect och det nya web
baserade underhållssystemet InforEAM har etablerats. 
 Detta har även gjorts för en nyutvecklad weblösning för 
 återgivning av lab, process och produktionsparametrar. 

• Uppgraderingar har också gjorts i virtualiseringsplattfor
marna samt serverbackuptagnings, besöks och skalskydds
systemen. Eftersom den befintliga datalagringslösningen 
(SAN = Storage area network) har funnits i fem år under 
våren har ett nytt SAN installerats. 

• Trådlösa nätverk för gäster har satts upp i konferensrum och 
bibliotek. Syvab har också bytt internetleverantör. En 4G
baserad reservaccess över VPN (säker datakommunikation) 
har etablerats.
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Vatten
1 Pumpstation Eolshäll
2 Pumpstation Pilkrog
3 Tilloppstunnlar (tot 5 mil)
4 Grovgaller (2 cm spalt), 3 st
5  Huvudpumpstation  

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

bassänger, 14 st
12  Deammonifikations-

bassänger, 2 st

13 Luftningsbassänger, 8 st
14  Ozonbehandling av 

 returslam
15  Mellansedimenterings-

bassänger, 16 st
16  Eftersedimenterings-

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

(dukstorlek 33 µm), 3 st
20  Skivdiskfilter  

(dukstorlek 10 µm), 4 st
21 Sandfilter, 8 st
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 Slamlager
8 Centrifuger, 4 st
9 Slamsilos, 3 st
10 Slamtork
11  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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Reningsverken är byggda för att rena bort organiska ämnen och 
fosfor. Genom åren som gått har nya utsläppskrav tillkommit 
successivt, och förutom att även rena bort kväve håller det ut
släppta vattnet överlag en mycket högre reningsgrad än tidigare. 

Nu väntar än mer skärpta reningskrav, från såväl EUnivå 
som nationell nivå. Från EU kommer Vattendirektivet och 
 Marina direktivet som säger att god ekologisk status i grund
vatten, ytvatten, kustvatten och i det öppna havet ska uppnås 
senast år 2021. 

2007 beslutade Östersjöländernas miljöministrar och 
 EUkommissionen om en gemensam åtgärdsplan: Baltic Sea 
Action Plan (BSAP). Denna plan gäller för Egentliga Östersjön, 
Öresund och Kattegatt och innehåller fyra delmål:

• Östersjön opåverkad av övergödning
• liv i Östersjön opåverkat av farliga ämnen
•  en gynnsam bevarandestatus av Östersjöns biologiska 

 mångfald
• miljövänlig sjöfart i Östersjön. 

För övergödning är det övergripande målet inom BSAP att 
uppnå ett Östersjön på 1950talets nivå.

Himmerfjärdsverket tar i nuläget emot vatten från drygt 
314 000 personer. Vattnet renas från organiska ämnen, kväve 
och fosfor innan det släpps ut i recipienten Himmerfjärden.

Trots en effektiv rening av näringsämnen vid Himmerfjärds
verket är recipienten känslig och uppfyller inte god ekologisk 
status. Därför har reningskraven skärpts vid flera tillfällen och 
nu väntar ytterligare en skärpning.

I skrivande stund (april 2015) är de nya kraven inte 
 beslutade, men de förväntas slås fast under hösten 2015.

Villkor  
2012

Gällande  
villkor 2015

Föreslagna  
villkor

Kväve (Tot-N) (mg/l) 10 8 6

Fosfor (Tot-P) (mg/l) 0,5 0,4 0,2

BOD7 (mg/l) 8 8 5

Både Stockholm Vatten VA AB och Syvab planerar för investe
ringar, där man har valt att satsa på samma typ av teknisk lös
ning: en MBRprocess (Membran BioReaktor).

Det är en välkänd teknik som har funnits i drift i drygt tio år 
i världen, men tidigare varit en alltför kostsam investering för 
svenska avloppsreningsverk. Nu har fler leverantörer kommit 
in på marknaden, samtidigt som tillverkningen av membran 
blivit billigare, vilket gör att det är tänkbar lösning. Med MBR 
tekniken kan Himmerfjärdsverket rena mer vatten till en högre 
 reningsgrad, så att det därmed går att ansluta fler kommuner 
till reningsverket. 

Ytterligare en fördel med MBRtekniken är att den gör det 
möjligt att – eventuellt – koppla på en process för att rena ut 
läkemedel framöver.

Himmerfjärdsverket planeras byggas om för att klara en utökad 
belastning av 100 000 personekvivalenter, och för att klara 
hårdare reningskrav. Efter ombyggnaden kommer utsläpps
mängden från Himmerfjärdsverket att i stort sett halveras. 
Trots det beräknas energiförbrukningen att bli densamma som 
för dagens anläggning.

Tack vare MBRtekniken räcker det dessutom med att bygga 
ut verket med cirka tio procent. Hade man valt att förlita sig på 
traditionell reningsteknik skulle utbyggnaden snarare behöva 
bli i storleksordningen 140 procent.

I dagens läge drivs Himmerfjärdsverket på maximal kapacitet, med små  marginaler 
till de tillåtna gränserna för utsläpp. I framtiden kommer både  belastningen – 
 antalet anslutna hushåll – att öka och kraven på utsläppen att skärpas.  
Nu tar Himmerfjärdsverket emot 91 procent av den mängd som det nuvarande 
 tillståndet tillåter. Därför behövs det en om- och tillbyggnad.
Text: Peter Wiklund

Nya krav 
för ett renare hav
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Kjell Bertilsson
Vad har du fått för intryck av Syvab?

– När jag har fått lära känna bolaget har jag märkt att det är 
välskött och att det finns ett stort engagemang, inte bara hos 
ledningen utan i hela personalstyrkan. Alla verkar måna om att 
göra sitt bästa, i sin egen del av verksamheten. De har också en 
tydlig öppenhet, vilket inte minst tar sig uttryck i alla de studie
besök på verket som de initierar.

Vad präglar Syvabs situation just nu?
– Syvab står inför en stor investering, en satsning som är 

långsiktig och skapar en grund för att kunna hantera framtida 
krav och belastningsnivåer. Men nu gäller det att så snabbt som 
möjligt få tillstånd att göra utbyggnaden för att komma vidare 
med denna satsning. Förberedelsearbetet är väl genomfört och 
alla på plats väntar på startskottet.

Syvab har ett utvecklat miljötänk, men vad gör du själv  
för att minska miljöbelastningen?

– Jag ser framför allt till att sortera mina sopor så noga jag 
kan. Jag har också förstått nu hur svårt det är att ta hand om 
rester från läkemedel och färger i ett reningsverk. Kanske 
 borde man införa någon ”returpeng” för läkemedel? Jag har i 
alla fall stort förtroende för den rening som Syvab gör; vi har 
vår sommarstuga inte långt från Himmerfjärdsverket, och jag 
har inga betänkligheter mot att låta barnbarnen bada där eller 
äta den fisk vi fångar.

Stig Beckman
Vad har du fått för intryck av Syvab?

– När jag valdes in i styrelsen 2006 så hade jag passerat 
Himmerfjärdsverket många gånger, eftersom vi hade en 
sommar stuga utanför Nyköping. Nu när jag har fått delta i 
verksamheten under några år har jag lärt känna företaget och 
upptäckt att det är modernt och välskött, med en hög teknisk 
kompetens. Syvab har lyckats rekrytera skickliga medarbetare, 
och har dessutom ett kontinuerligt bra utbyte med såväl andra 
företag i branschen som den akademiska världen.

 
Vilka förändringar har skett sedan du började i styrelsen?

– Miljökraven har successivt skärpts. Nu väntar ytterligare 
en skärpning, men vad den slutgiltigt kommer att innebära är 
fortfarande till viss del oklart.

– I övrigt har det bland annat varit mycket spännande att 
följa utvecklingen av Syvabs biogasproduktion. Biogasen ger 
både miljömässiga fördelar och en positiv effekt på företagets 
driftsresultat.

Vilka är utmaningarna för Syvab framöver?
– Det är svårt att överblicka situationen eftersom det är en 

del frågetecken som måste rätas ut: Hur kommer de nya miljö
kraven att formuleras? Vilka avloppsvolymer ska Syvab planera 
för att ta emot på kort och lång sikt? Syvab har emellertid en 
god beredskap för olika scenarion, bland annat tack vare en 
mycket god kompetens och ett väl utvecklat samarbete med 
andra aktörer inom området.

Syvab har ett utvecklat miljötänk, men vad gör du själv  
för att minska miljöbelastningen?

– När jag såg gallren för grovrengöring på Syvab fick jag en 
första insikt – nämligen att hushållen slarvar och spolar ner fel 
saker, bland annat tops, i avloppet. Nu tänker jag mig för innan 
jag spolar ner något i avloppet.

– Jag är även i övrigt väldigt noga med sopsortering och ser 
till att ta tillvara det som går att kompostera.

Röster ur styrelsen

Syvab står inför en stor investering, 
en satsning som är långsiktig och 
skapar en grund för att kunna han-
tera framtida krav och belastnings-
nivåer.
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Anders Lago
Hur tycker du Syvab klarar sitt uppdrag?

– Jag har varit styrelseordförande i 12 år och min bild är att 
vi i Himmerfjärdsverket har en stabil och väl fungerande verk
samhet, till nytta för invånarna på Södertörn. Den gör inte så 
mycket väsen av sig. Det tickar och går, år efter år – och har 
samtidigt en oerhört stor betydelse för miljön. Det är kul att 
Syvabs ledning och medarbetare är så utåtriktade, och vill visa 
upp verksamheten för så många som möjligt.

Vilka är Syvabs främsta styrkor?
– Det är ett flertal ägarkommuner, små som stora, och det 

borgar för en trygghet och stabilitet. Syvab har som sagt också 
en väl fungerande verksamhet, med erfarna och kompetenta 
medarbetare. Det är ordning och reda i bolaget, och god 
 kontroll över såväl ekonomi som utsläppsvillkor.

Hur ser du på Syvab inför framtiden?
– Sedan jag började i styrelsen har verksamheten förändrats 

en hel del. Det har blivit en starkt ökad digitalisering och auto
matisering, och nu krävs ytterligare ett ”tekniksprång” för att 
vara redo för kommande krav. Men planeringen inför detta har 
pågått i flera år, så när myndigheternas krav blir tydliga och 
fastställda, så är företaget redo att ta nästa steg i utvecklingen.

Syvab har ett utvecklat miljötänk, men vad gör du själv  
för att minska miljöbelastningen?

– Jag kör en miljöbil och är noga med sopsorteringen hemma. 
Och till vardags är jag förbundsordförande i HSB, där vi följer 
de senaste rönen och försöker gå i spetsen för att bygga så 
miljö mässigt bra bostäder som möjligt.

Ann-Charlotte Arnesson
Vad har du fått för intryck av Syvab?

– Under de tolv år som jag har suttit i styrelsen har bolaget 
utvecklats, och framför allt blivit betydligt mer fokuserat på 
proaktiva förbättringar och att vara mer utåtriktat. Det är nog 
under den här perioden som det också har skett ett slags skifte i 
förutsättningarna: det har gått från att vara ett tekniskt verk till 
ett miljöföretag.

Vilka är Syvabs främsta styrkor?
– Öppenheten är en styrka, helt klart. Men sedan har de 

 också lyckats locka till sig kompetenta och engagerade med
arbetare – trots att verksamheten ligger lite avsides. Som 
 styrelse har vi haft en trygghet i att vara förvissade om att 
 bolaget sköts på ett bra sätt; vi har inte haft behov av att gå in 
och styra.

Hur ser du på Syvab 
inför framtiden?

– Jag är säker på att 
Syvab kommer att 
klara nya krav i fram tiden, det har skett ett genomtänkt och 
strukturerat för beredelse arbete för att kunna hantera 
 kommande förutsättningar.

Syvab har ett utvecklat miljötänk, men vad gör du själv  
för att minska miljöbelastningen?

– Det är småsaker, vilket är nog så viktigt att var och en av 
oss tänker på: att vara noggrann i sopsorteringen, slå av vatten
kranen för att inte slösa på vatten, köpa ekologiskt och håll
barhetsmärkta material. Och jag åker gärna kommunalt.

Syvab har gått från att 
vara ett  tekniskt verk till 
ett miljöföretag.

Det är kul att Syvab är ett så utåtriktat 
företag, som vill visa upp verksamheten 
för så många som möjligt.
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Arbetet med att hindra miljögifterna från att hamna i avlopps
systemet kallas uppströmsarbete. Det kan handla om att skärpa 
lagar, påverka konsumtionsvanor, öka användningen av miljö
märkta produkter i hushållen och industrierna samt att byta ut 
farliga mot mindre farliga kemikalier. Uppströmsarbetet är det 
enda långsiktigt hållbara sättet att se till att det kommer ut 
mindre mängder gifter i vattnet.

Svenska myndigheter ser allvarligt på risken för våra svenska 
sjöar och vattendrag. Därför har riksdagen skärpt miljömålen, 
så att vi även i fortsättningen ska ha levande sjöar och hav att 
bada och fiska i – och att våra dricksvattentäkter ska ha en 
 vattenkvalitet som vi kan känna oss trygga med. De miljögifter 
som man riktar in arbetet mot är långlivade och sprids i vår 
miljö via luft och vatten. 

Ett framgångsrikt uppströmsarbete innebär alltså att mängden 
svårnedbrytbara ämnen som når reningsverket minskar. Detta 
har i sin tur ett flertal positiva effekter:
• Det uppstår färre störningar i den biologiska renings

processen.
• Arbetsmiljön för dem som arbetar i reningsverken  förbättras.
• Behovet av extra reningssteg och energianvändning efter den 

ordinarie avloppsreningen minskar.
• Det behandlade vattnet är renare när det lämnar renings

verket.

• Slammet, den restprodukt som blir kvar, har en mindre 
mängd oönskade ämnen, vilket ger ökade chanser att nå 
riksdagens miljömål om att återföra fosfor.

• Driften av VAverken blir mer kostnadseffektiv eftersom 
 råvaran förbättras. 

• Förtroendet för den etablerade VAverksamheten ökar.

Himmerfjärdsverket är sedan augusti 2010 certifierat enligt 
Revaq – Renare vatten – Bättre kretslopp. Detta innebär bland 
annat att Syvab bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar 
med ständiga förbättringar och är öppna med all information. 
En viktig del av detta arbete är att kontinuerligt förbättra slam
mets kvalitet. Två metaller som är prioriterade i Syvabs 
 uppströmsarbete är kadmium och nickel.

Kadmium är en mycket giftig metall, som med några undan
tag är förbjuden i Sverige sedan 1982. Nickel är giftigt i högre 
koncentrationer men används brett i den moderna industrin.

För att kartlägga utsläppen av metaller genomförde studenten 
Josefin Flodgren ett examensarbete vid Lunds universitet 
 under våren 2014, med utgångspunkt i tunnelprovtagningar 
uppströms Himmerfjärdsverket. Provtagningen var den andra, 
efter en likvärdig provtagning som genomfördes vintern 2010. 
I tunnelprovtagningen ingick tio provpunkter i tunnelsystemet 
och en provpunkt för inkommande vatten till verket. Vid ett 

Uppströmsarbetet 
– så ska miljögifterna stoppas
Det krävs en minskning av gifterna som släpps ut i våra svenska vatten. I dag finns 
ingen reningsteknik som klarar detta till fullo och den teknik som finns innebär stora 
investeringar och energikrävande processer. Därför behöver miljö gifterna stoppas vid 
källan så att de aldrig når avloppssystemet.
Text: Peter Wiklund
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flertal av provpunkterna kunde man påvisa förhöjda halter av 
kadmium och/eller nickel mellan de båda provtagningarna.

Denna trend måste brytas. För att metallinnehållet i Syvabs slam 
ska kunna uppfylla Revaqs krav år 2025, måste slammet under 
perioden 2015–2025 årligen reduceras med dessa mängder:
• Kadmium (Cd) 0,17 kg
• Nickel (Ni) 1,9 kg
• Koppar (Cu) 75,5 kg
• Zink (Zn) 116 kg

Uppströmsarbetet är något som alla kan bidra till. Samtliga 
kommuner som är anslutna till Syvab ska under 2015: 
• Inventera och utvärdera utvalda verksamheters kemikalielistor.
• Utföra uppföljning av arbetet med utfasning av utfasnings

ämnen enligt Kemikalieinspektionens prioriteringsguide 
PRIO hos A och Bverksamheter*. 

• Inventera och utvärdera samtliga A och Bverksamheters 
kemikalielistor enligt delar av Ramdirektivet för vatten, som 
kommer från EU. Detta är ett nytt krav från Revaq.

• Arbeta med att minska bidraget av kadmium och nickel från 
minst en av de möjliga källorna enligt Josefin Flodgrens exa
mensarbete ”Kartläggning av tungmetaller uppströms Him
merfjärdsverket – En studie av möjliga källor till kadmium 
och nickel i avloppslam”. För att minska mängden inkom
mande kadmium och nickel är fordonstvättar, verkstäder, 
bilverkstäder, tryckerier, tvätterier, energianläggningar, 
 ytbehandlare och deponier prioriterade verksamheter.

• Karaktärisera samtliga anslutna lakvattenkällor.

Även Syvab bidrar givetvis, även om det handlar om att få 
 andra aktörer att ändra sitt beteende eller sin användning. 
 Under 2015 kommer Syvab bland annat:
• Utreda fettslammets betydelse för slamkvaliteten och 

 gasproduktionen. I uppströmsarbetet räknas alla saker som 
tas in till verket, det vill säga även substrat etc.

• Utreda externslammens påverkan på slamkvaliteten.
• Utreda tunnelprovtagningen 2014 med avseende på de 

 metaller som inte berördes av Josefin Flodgrens examens
arbete.

• Utöka studiebesöksverksamheten, med målet att 1 600 fler 
personer ska delta i studiebesök på Himmerfjärdsverket under 
innevarande år jämfört med 2014.  Studie besöken på anlägg
ningen är en viktig del i  uppströmsarbetet.

Dessutom arrangerar Syvab Revaqmöten med de anslutna 
kommunerna två gånger per år, med fokus på Revaq och upp
strömsarbetet. Under mötena kan deltagarna berätta om sina 
erfarenheter och tipsa varandra om framgångsrika metoder.

Varje kommun har sin egen Revaqhandlingsplan som följs 
upp mötena. 

För att ytterligare vara ett stöd för kommunerna erbjuder 
Syvab möjligheten att vid behov diskutera frågeställningar och 
tänkbara lösningar som kan passa utifrån respektive kommuns 
förutsättningar.

* A-verksamhet – Miljöfarlig verksamhet som tillståndsprövas 
av mark och miljödomstolen. B-verksamhet – Miljöfarlig verk-
samhet som tillståndprövas av miljöprövningsdelegationen 
inom länsstyrelsen.

Hallå där!

Håkan Andersson
Vad jobbar du med?
– Mina arbetsuppgifter är ganska varierande. Jag håller 
på mycket med Infor EAM som är ett underhållsystem, 
jag administrerar och matar in uppgifter om våra anlägg-
ningar i systemet. Jag jobbar också med dokumenthan-
tering som ritningar, driftinstruktioner med mera.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är nog att jag har varierande och intressanta ar-
betsuppgifter och att man får lära sig nya saker.

Vad gör du själv för att vara miljövän?
– Jag källsorterar mina sopor, undviker att använda mer 
vatten än nödvändigt och cyklar istället för att ta bilen.

Berit Dunnachie
Vad jobbar du med?
– Jag svarar i växeln och sitter i receptionen, så jag är den 
första som besökarna träffar på. En hel del administration 
med fakturor, diariet och annat inom ”pappershantering”. 
Jag hjälper även till i köksavdelningen och försöker ”pyssla 
om” medarbetarna – bland annat genom att baka något då 
och då. 
 
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att det händer så mycket olika saker hela tiden, den ena 
dagen är verkligen inte den andra lik. Jag trivs jättebra med 
det. Dessutom bor jag enbart fem minuter härifrån, så det 
är ju skönt att ha så nära.
 
Vad gör du själv för att vara miljövän?
– Vi sorterar ut matavfallet i bruna påsar. Tidigare hade vi 
höns och då kunde vi kompostera matavfallet så att det 
kom till nytta för dem. Sedan återvinner jag tyger och glas 
genom att väva och göra konstverk av återvunnet glas.
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Syvab är ett kommunalt aktiebolag som ägs av 
 kommunerna Botkyrka,  Nykvarn, Salem och Stockholm 
 Vatten VA AB samt Telge i Södertälje AB.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra stockholmsregionens vaverksaktiebolag 
– SYVAB (nedan kallat Syvab), med org.nr 5560505728 lämnar härmed följande redogörelse för 
verksamheten 2014.

AKTIEÄGARE:

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

STYRELSE:

Syvabs styrelse har under 2014 haft följande sammansättning:

Ordförande: Anders Lago, Södertälje
Vice ordförande: Gösta Lindh, Stockholm
Ledamöter: AnnCharlotte Arnesson, Botkyrka
 Stig Beckman, Salem
 Kennet Bergh, Huddinge
 Kjell Nilsson, Nykvarn
 Pär Klockar (Vision)
  Jannice Örnmark (Kommunal/Ledarna/Sveriges ingenjörer)
Suppleanter: Kjell Bertilsson, Huddinge
 Stefan Dayne, Botkyrka
 Kjell Eriksson, Nykvarn
 Marita Lärnestad, Södertälje
 Arne Närström, Salem
 Sonny Sundelin, Stockholm
 Roger Persson (Vision)
  Kenneth Öhman (Kommunal/Ledarna/Sveriges  ingenjörer)

REVISORER:

Lekmannarevisorer: JanOlof Rasmusson, Botkyrka
 Bengt Akalla, Stockholm
Suppleanter: Märtha Dahlberg, Nykvarn
 Björn Möllersten, Salem
Auktoriserad revisor: Patrik Zettergren
Suppleant: Anna Stenberg
Verkställande direktör: CarlOlof Zetterman

Förvaltningsberättelse

14 Syvab Årsredovisning 2014  Org.nr. 556050-5728



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 ser
vice. Ekonomifunktionens uppgift är att se till att finanser och 
ekonomi fungerar väl, utveckling av personella resurser samt 
system för information, uppföljning och analyser. I de adminis
trativa uppgifterna ingår numer även substrataffärer och admi
nistrativa projekt samt viss konsultverksamhet. Konsultverk
samheten omfattar uppströmsarbete, KSLsamarbetet samt 
ekonomihanteringen av Föreningen Vatten. Service ansvarar 
för mathållning, skyddskläder, städning samt reception och 
växel.

ELAVDELNINGEN HAR TILL UPPGIFT ATT installera, underhålla och 
åtgärda fel i elfunktion på samtliga Syvabs anläggningar. Perso
nal på enheten ingår även i beredskapsstyrkan.

ITenheten driver, förvaltar och upprättar datasystem för drift
övervakning, styrning och även administrativa system. Antalet 
övervakade driftsignaler är över 15 000 signaler per dygn.

PRODUKTIONSAVDELNINGEN DRIVER, BEVARAR, utvecklar och 
underhåller Himmerfjärdsverket och övriga anläggningar. Den 
ser till att processen kan drivas och att anläggningarna under
hålls för daglig drift och att anläggningen är i gott skick för 
framtiden. Avdelningen sköter investeringar, upphandlingar 
och olika projekt. Produktionsavdelningen har ständig bered
skap och ansvarar för larmhantering.

PROCESSAVDELNINGEN HAR TILL UPPGIFT ATT styra renings
processen så att reningsresultat uppnås enligt givna direktiv. 
Avdelningen driver även processutvecklingsprojekt för att sä
kerställa att reningsresultaten uppfyller framtida krav. I Pro
cessavdelningen ingår också laboratoriet som följer upp driftre
sultaten och analyserar prover så att optimal styrning kan ske.

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 
för ädlas till fordonsgas samt framställer biomull. Bolaget är ett aktiebolag som ägs  
av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem samt Stockholm Vatten VA AB och  
Telge i Södertälje AB. I Syvabs uppdrag ingår att vårda och bevara samt att förbereda 
och utveckla anläggningen för framtiden och utökade reningskrav.
För att driva verksamheten har följande organisation gällt under 2014:

Service
Arbetsledare

Birgitta Sundin

Administration
Ekonomichef

Lars-Göran Zetterman

Produktion
Produktionschef

Ulrich Brauer

Process
Processchef

Sara Söhr

El 
Elingenjör

Henrik Ulriksson

El/IT
IT-chef

Bertil Enberg

Administration Service El IT Produktion Projekt Process

VD
Carl-Olof Zetterman
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Vi gick in i 2014 med en för oss historisk konsekvens av ett 
industriutsläpp. Utsläppet inträffade den 11 september 2013 
och fick till följd att vår kväverening slogs ut totalt. Vårt fokus 
det första halvåret var att återfå en fungerande kväverening.  
Först i juli månad hade vi åter etablerat en någorlunda stabil 
reningsprocess. Det andra halvåret har vi fokuserat på maximal 
reningseffekt och största möjliga driftsäkerhet. Vi är mycket 
glada och stolta att våra ansträngningar varit framgångsrika 
och att vi nu kan rapportera att vi lyckades klara samtliga rikt 
och gränsvärden för 2014.

Att detta var möjligt beror på en välfungerande och uthållig 
process och produktionsorganisation som kontrollerat och 
parerat i den dagliga driften. Vi har haft ett gott samarbete med 
Käppalaförbundet och Stockholm Vatten VA AB som bistod 
med friskt bioslam som under lång tid ympades in i vår bio
rening. En god kommunikation med tillsynsmyndigheten, Bot
kyrka miljökontor, har möjliggjort att strategiska driftbeslut 
kunde göras inom gällande utsläppskrav.

Produktionen av fordonsgas är nu en etablerad del av Syvabs 
verksamhet. Vi producerar ca 2,7 miljoner m3 fordonsgas per år 
vilket utgör 9,8 % av företagets totala intäkter.  Vi gör också 
miljönytta genom att producera fordonsbränsle från avfall.

Vårt arbete med information till våra invånare i de anslutna 
kommunerna har fortsatt med fokus på skolor, 1 711 (1 418) 
elever har besökt vår anläggning och fått en grundläggande 
utbildning om varför vi skall bry oss om vårt avloppsvatten. Ett 
samarbete med Botkyrka kommun har genomförts där vi hjälps 

åt för att få ut vårt budskap. Läraren bokar studiebesök på 
 Syvabs hemsida och en bokning av buss går då till transport   
c entralen i Botkyrka som även bekostar skjutsen. Syvab genom
för utbildningen och förevisar anläggningen. Förutom skol
elever så har vi årligen många besök från företag, institutioner 
och internationella intressenter här på Himmerfjärdsverket. 
Totalt har 4 834 (4 480) personer besökt oss under 2014. 

Den 30 augusti firades bolaget Syvabs 50årsdag och 
 Himmerfjärdsverket som operativ anläggning under 40 år med 
öppet hus för allmänheten. Totalt kom ca 200 personer till en 
fantastisk sensommardag vid Himmerfjärden. Med viss stolthet 
kan konstateras att verket under dessa 40 år aldrig haft ett 
driftavbrott som inneburit att helt orenat avloppsvatten släppts 
ut (bräddats) till Himmerfjärden.

I medeltal har antalet heltidstjänster varit 45,83 (45,94) 
varav 30,35 (24,7 %) är kvinnor. Sjukfrånvaron har ökat något 
och ligger på 3,09 (2,82 %). Arbetsmiljögruppen har hållit två 
ordinarie sammanträden under året. Vi har låg personalom
sättning och därmed en engagerad och kunnig personal som 
genom sitt dagliga arbete vårdar och utvecklar vår verksamhet.

• Se diagram Sjukfrånvaro.
 

Trots det anträngda läget med driftstörningen har övertid 
minskat med 15 % jämfört med 2013. Detta har uppnåtts ge
nom att larmen har omprioriterats och en fokuserad styrning 
av övertidsuttag.

• Se diagram Övertid.

0

100

200

300

400

500

600 2014

2013

DNOSAJJMAMFJ
0

50

100

150

200

250

300

350 2014

2013

DNOSAJJMAMFJ

Viktiga förhållanden och  
väsentliga händelser under året

Sjukfrånvaro Övertid 

16 Syvab Årsredovisning 2014  Org.nr. 556050-5728



Himmerfjärdsverket och Syvabs verksamhet står inför föränd
ringar som påverkas av beslut i Stockholm Vatten AB och av 
Stockholms västra avloppslösning. Stockholm Vatten AB plane
rar att det avloppsvatten som idag pumpas från Eolshäll till 
Himmerfjärdsverket, i framtiden ska behandlas i Henriksdals
verket varför man sagt upp anslutningsavtalet med Syvab. Det
ta får till följd att ägarfrågan åter aktualiserats och berör givet
vis både finansieringen och omfattningen av förestående 
investeringar. Diskussioner runt detta har pågått i ägargruppen 
under 2014, men i skrivande stund har inga beslut fattats. Det 
innebär också att anslutningen av avloppet från Ekerö kom
mun inte kunnat genomföras som planerat.

Under 2014 har förberedelsearbetet fortsatt för att kunna 
tillgodose framtida skärpta reningskrav. Den reningsprocess 
som arbetats fram bygger på membranteknik som är relativt ny 
för oss i Sverige för att behandla avloppsvatten från hushåll. 
Därför har Syvab och vår huvudkonsult Ramböll kvalitetssäk
rat vårt projekt genom att etablera ett nära samarbete med våra 
tyska kollegor från Erferbaum. De har lång och gedigen kun
skap om att bygga och erfarenhet av att driva denna typ av an
läggningar under mer än tiotalet år. Den planerade reningsan
läggningen innebär naturligtvis mindre utsläpp till havet, men 
också mindre kemikalieanvändning och en för anläggningen 
totalt effektivare energiförbrukning. Den nya anläggningen 
förbereds också för framtida krav på läkemedelsrening.

För att kunna gå vidare till ett investeringsbeslut i ägar
gruppen förutsätts att de framtida reningskrav som vi har att 
uppfylla är beslutade och fastställda av Miljöprövningsdelega
tionen. Vi ingav vår ansökan i september 2013 och har för
hoppning om att ett beslut skall kunna tas under 2015. Det 
innebär att vi fått längre tid på oss än vi ursprungligen kalkyle
rade med för förberedelser och att de åtgärder som krävs för 
Himmerfjärdsverket kan koordineras mot de mycket omfat
tande förändringar som Stockholm Vatten VA AB planerar att 
genomföra i Henriksdalsverket.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Syvab har som ambition att leda och driva utvecklingen inom 
avloppsrening och produktion av biogas. Samarbete sker med 
högskolor, universitet, myndigheter och forskare i ett flertal 
projekt. Under 2014 pågick bl.a. EXRTprojektet vars målsätt
ning är att öka och effektivisera biogasproduktionen.

Ett av de examensarbeten som genomförts under året har 
haft fokus på uppströmsfrågor och utsläpp av prioriterade 
 metaller. 
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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. Själva 
tunnelsystemet och utsläppsledning är oförsäkrade då det tidi
gare bedömts ha mycket låg skaderisk, samtal har förts med 
försäkringsbolaget om försäkring även för dessa delar och ett 
premieförslag håller på och tas fram av försäkringsbolaget.  

Fastigheten Hörningsholm 2:48 (växthus) har ett taxerings
värde på 16,6 Mkr. Fastigheten Hörningsholm (radhusen) 2:42 
har under året omtaxerats till nytt taxeringsvärde 5,4 Mkr.  
För Hörningsholm 2:214 (gamla Elsaborg) är taxeringsvärdet 
1,3 Mkr och Hörningsholm 2:250 (sommarstugan) har ett 
 taxeringsvärde på 0,8 Mkr.

Driftkostnaderna var 110,0 (101,2) Mkr. Avskrivningar och 
finansiella kostnader var 40,8 (41,1) Mkr. Den totala kostnaden 
delat med inkommande mängd vatten ger en kostnad om  
3,10 (3,04) kr/m3.  

• Se diagram Kostnad kr/m3 nedan.

Finansieringsläget i ränteportföljen per 20141231 var 330  
(330 Mkr) upplånat, medelränta 2,72 % (3,64 %) och  
2,7 (1,9) år genomsnittlig förfallotid. Finansieringspolicyn  
anger att max 70 % av låneförfallen får ske inom ett år, läget 
20141231 var 27,3 % (27,3 %).

FINANSIELL RISKHANTERING

Bolagets ränterisk är främst kopplad till den räntebärande 
skulden, vilken per balansdagen uppgick till 330 Mkr. Risk
nivån har fastställts genom en finansieringspolicy som styrelsen 

Kommun 2014 (Fördelning) Överskott 2014 Avgift 2014 2013 (Fördelning)

Botkyrka kommun 30 970 000 22,81 456 200 30 513 800 28 097 000 23,03

Nykvarns kommun 2 380 000 1,75 35 000 2 345 000 2 119 000 1,72

Salems kommun 4 160 000 3,06 61 200 4 098 800 3 758 000 3,12

Stockholm Vatten VA AB 54 860 000 40,40 808 000 54 052 000 50 337 000 41,23

Telge i Södertälje AB 43 430 000 31,98 639 600 42 790 400 37 690 000 30,90

Summa 135 800 000 100,00 2 000 000 133 800 000 122 001 000 100,00

Ekonomisk information
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Ägarnas avgifter till företaget var 135,8 (122,0) Mkr. Övriga 
intäkter 17,6 (18,8) Mkr.

Årets intäkter överskrider kostnaderna med 2 552 697 
 kronor. Överskottet fördelas med minskad avgift om 2 000 000 

kronor samt avsättning till överavskrivning med 552 697 
 kronor. Återbetalning till kommunerna följer 2014 års för
delning enligt nedanstående tabell.

De slutliga anslutningsavgifterna fördelas enligt nedan:

Biogasproduktion | 2014 Kostnad kr/m3  | 2014
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har tagit ställning till och fattat beslut skall gälla för bolaget. 
Säkringsinstrumenten utgörs av en portfölj innehållande olika 
typer av räntederivat. Säkringsinstrumentet består av vanliga 
ränteswapar där bolaget byter ränteflöde med banken och 
 därmed betalar en fast ränta mot en finansiering till rörlig rän
ta eller tvärtom. Säkringsinstrumentets nominella belopp netto 
får inte överstiga säkrad posts nominella belopp. Derivaten 
uppgår till 240 Mkr med avseende på säkring till fast ränta,  
att jämföra med säkrad posts nominella belopp 330 Mkr. 
Marknads värdet för derivat uppgick per 20141231 till  
29 Mkr.

LIKVIDITETSRISK

Bolaget arbetar kontinuerligt med sin likviditet och har en 
checkkredit om 100 Mkr för att balansera likviditetsrisken. 
Krediten var utnyttjad med 4,98 (15,95) Mkr per 20141231.   

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 skall beslutas i varje enskilt fall med mo
tivation och investeringskalkyler.

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

Reinvesteringsbudget för 2014 uppgår till 28,6 Mkr och under 
året har styrelsen beslutat om nyinvesteringar om 50 Mkr 
 gällande ombyggnation av grovrenshantering. 

Pågående arbeten till ett värde av 13,2 (25,2) Mkr avslutats 
och aktiverats samtidigt som nya pågående arbeten startat till 
ett värde av 33,5 (25,3) Mkr enligt fastställd plan. Detta inne
bär att kontot pågående arbete ökat från 32,1 Mkr till 52,4 Mkr. 

• Se diagram Investering nedan.

NYCKELTAL

Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av 
nyckel tal.  

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV VINST

Verkställande direktören och styrelsen föreslår att till bolags
stämman förfogande fritt eget kapital om 14 432 kronor balan
seras i ny räkning.
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Investering | 2014

Nyckeltal 2010 2011 2012 2013 2014

Rörelsens intäkter (tkr) 120 593 137 608 143 317 140 848 151 429

Resultat efter  
finansnetto (tkr)

379 177 4 060 - 1 410 578

Balansomslutning (tkr) 385 406 394 904 403 390 420 721 424 602

Soliditet 0,04 0,02 0,03 0,03 0,2

Kassalikviditet 1,16 0,96 0,81 0,69 0,67

FOTO: JENNIFER NEMIE

Org.nr. 556050-5728  Syvab Årsredovisning 2014 19



2014-01-01 2013-01-01

Not 2014-12-31 2013-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 133 800 000 122 000 000

Övriga rörelseintäkter 17 628 775 18 848 446

Summa rörelsens intäkter 151 428 775 140 848 446

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 1, 2 -74 370 520 -68 414 512

Personalkostnader 3 -35 698 908 -32 754 934

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 8 -29 499 239 -28 700 852

Summa rörelsens kostnader -139 568 667 -129 870 298

Rörelseresultat 11 860 108 10 978 148

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 6 832 840 7 697 038

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -18 114 858 -20 084 743

Summa resultat från finansiella poster -11 282 018 -12 387 705

Resultat efter finansiella poster 578 090 -1 409 557

 

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan 4 -552 698 1 428 738

Summa bokslutsdispositioner -552 698 1 428 738

Resultat före skatt 25 392 19 181

Skatt på årets resultat 7 -25 392 -19 181

Årets resultat 0 0

Resultaträkning
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TILLGÅNGAR Not 2014-12-31 2013-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 8 171 760 264 175 207 420

Maskinell utrustning 8 135 352 921 142 996 961

Inventarier 8 11 038 006 11 377 425

Pågående arbeten 8 52 366 215 32 087 784

370 517 406 361 669 590

Summa anläggningstillgångar 370 517 406 361 669 590

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 46 067 170 51 475 192

Övriga fordringar 10 5 938 283 5 488 950

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 2 067 184 2 077 813

54 072 637 59 041 955

Kassa och bank

Kassa och bank 12 001 9 012

Summa kassa och bank 12 001 9 012

Summa omsättningstillgångar 54 084 638 59 050 967

SUMMA TILLGÅNGAR 424 602 044 420 720 557

Balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2014-12-31 2013-12-31

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 12 868 728 12 316 031

Summa obeskattade reserver 12 868 728 12 316 031

Långfristiga skulder 15

Skulder till kreditinstitut 330 000 000 330 000 000

Summa långfristiga skulder 330 000 000 330 000 000

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 16 4 982 348 15 953 680

Leverantörsskulder 10 419 441 14 221 726

Övriga skulder 12 22 836 838 8 129 762

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 43 340 257 39 944 926

Summa kortfristiga skulder 81 578 884 78 250 094

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 424 602 044 420 720 557

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning
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Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS Not 2014 2013

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 11 860 10 978

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 29 499 28 701

Avskrivningar

Vinst (-) / förlust (+) vid avyttring av inventarier -83 -20

41 276 39 659

Erhållen ränta 7 120 5 965

Erlagd ränta -18 211 -18 924

Betald inkomstskatt -5 -18

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 30 180 26 682

Förändringar av rörelsekapital

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar 880 -9 061

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 18 179 6 495

Kassaflöde från den löpande verksamheten 49 239 24 116

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8 -38 631 -35 313

Försäljning av inventarier 8 366 90

Kassaflöde från investeringsverksamhet -38 265 -35 223

Finansieringsverksamhet

Upptagna lån 0 11 102

Amortering av skuld -10 971 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 971 11 102

Ökning (+) / minskning (-) av likvida medel 3 -5

Likvida medel vid årets början 9 14

Likvida medel vid årets slut 1) 12 9

1) Avser kontantkassan
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Från och med 2014 tillämpas årsredovis
ningslagen och bokföringsnämndens all
männa råd 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.

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 anskaffningsvärdet om inget 
annat anges.

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

Leasing
Periodens leasingkostnader har uppgått till 
114 221 (91 297) 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 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumule
rade avskrivningar och eventuella nedskriv
ningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över 
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod för
utom mark som inte skrivs av.

Låneutgifter
Låneutgifter belastar resultatet för det år 
vilket den hänför sig, utom till den del de 
inräknas i ett byggnadsprojekts anskaff
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 infla
tion. 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 skall 
uppgå till 75 % av marknadsvärdet (se not 8).

 

Säkringsredovisning
Säkringsredovisningen tillämpas för derivat
instrument som ingår i ett dokumenterat 
säkringssamband. För att säkringsredo
visningen ska kunna tillämpas krävs att det 
finns en ekonomisk relation mellan säkrings
intstrumentet och den säkrade posten som 
överensstämmer med möten för riskhante
ring. Ett säkringsförhållande är effektivt om 
säkringsinstrumentet i hög utsträckning 
motsvarar värdeförändringar hänförliga till 
den säkrade risken. Det krävs också att säk
ringen effektivt skyddar den risk som är 
avsedd att säkras och att säkringsdokumen
tation upprättats. Bedömningar om huru
vida säkringsredovisningen ska tillämpas 
görs vid ingången av säkringsrelationen. 
Bedömningen av om villkoren för säkrings
redovisning är uppfyllda görs per varje ba
lansdag därefter. Redovisningen av värdeför
ändringen beror på vilken typ av säkring 
som ingåtts.

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

Per 20141231 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  
240 Mkr med avseende på säkring till fast 
ränta, att jämföra med säkrad posts nomi
nella belopp 330 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):
2014:  28 998
2013:  16 312

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.

Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
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Not 1 Ersättning till revisorer 2014 2013

Revisionsbyrån Fyrtornet AB

Revisionsuppdrag 119 000 113 000

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 34 000 37 000

Övriga tjänster 17 000 18 980

170 000 168 980

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 2014 2013

Övriga externa kostnader 74 370 520 68 414 512

74 370 520 68 414 512

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 2014 2013

Medelantal anställda

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

Medelantal anställda har varit 46,00 46,00

varav kvinnor 14,00 11,00

Löner, ersättningar m.m.

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

Styrelsen och VD:

Löner och ersättningar 1 273 622 1 259 377

Pensionskostnader 284 928 286 487

1 558 550 1 545 864

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 21 046 874 20 155 978

Pensionskostnader 3 968 061 2 680 441

Övriga personalkostnader 1 410 775 1 222 474

26 425 710 24 058 893

Sociala kostnader 7 714 648 7 150 177

Summa styrelse och övriga 35 698 908 32 754 934

Upplysningar 
Till enskilda poster
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Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter 8 8

varav kvinnor 2 2

Ledningsgrupp 5 4

varav kvinnor 1 1

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

Not 4 Bokslutsdispositioner 2014 2013

Avser avskrivningar utöver plan 552 698 -1 428 738

552 698 -1 428 738

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2014 2013

Räntor 6 832 840 7 697 038

6 832 840 7 697 038

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 2014 2013

Räntekostnader och liknande resultatposter 17 099 524 19 112 168

Övriga finansiella kostnader 1 015 334 972 575

18 114 858 20 084 743

Not 7 Skatt på årets resultat 2014 2013

Aktuell skatt -25 392 -19 181

-25 392 -19 181

Redovisad skatt

Resultat före skatt 25 392 19 181

Skattekostnad 22,00 % (22,00 %) -5 586 -4 220

Avstämning av redovisad skatt:

Ej avdragsgilla kostnader 109 363 84 932

Ej skattepliktiga intäkter -19 336 -16 927

Summa 90 027 68 005

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 % -5 586 -4 220

Skattekostnad på ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter -19 806 -14 961

Redovisad effektiv skatt 22,00 % -25 392 -19 181

Upplysningar till  
enskilda poster
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Not 8 Anläggningstillgångar och avskrivningar

Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas anskaffningsvärde som har minskats med stats bidrag och fördelats över den 

beräknade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider har tillämpats:

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 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 331 930 434 324 198 404

Överfört från pågående arbeten 1 219 209 7 732 030

Omklassificering -1 288 000 -

Ingående statsbidrag -24 160 000 -22 900 000

Statligt bidrag året 0 -1 260 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 307 701 643 307 770 434

Ingående ack avskrivningar -178 845 858 -173 533 988

Omklassificering 274 023 -

Årets avskrivningar -5 504 133 -5 311 870

Utgående ack avskrivningar -184 075 968 -178 845 858

Utgående planenligt restvärde 123 625 675 128 924 576

Tunnlar 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 98 085 587 98 085 587

Överfört från pågående arbeten 2 195 000 0

Ingående statsbidrag -12 000 000 -12 000 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 88 280 587 86 085 587

Ingående avskrivningar -71 249 933 -71 035 939

Årets avskrivningar -215 775 -213 994

Utgående ack. avskrivningar -71 465 708 -71 249 933

Utgående planenligt restvärde 16 814 879 14 835 654

Upplysningar till  
enskilda poster
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Ledningar 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 44 917 727 44 917 727

Utgående ack. anskaffningsvärden 44 917 727 44 917 727

Ingående avskrivningar -30 961 872 -29 824 003

Årets avskrivningar -1 143 188 -1 137 869

Utgående ack. avskrivningar -32 105 060 -30 961 872

Utgående planenligt restvärde 12 812 667 13 955 855

Byggnader/Bostäder 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 8 526 063 8 526 063

Utgående ack. anskaffningsvärden 8 526 063 8 526 063

Ingående avskrivningar -933 486 -763 346

Årets avskrivningar -170 520 -170 140

Utgående ack. avskrivningar -1 104 006 -933 486

Utgående planenligt restvärde 7 422 057 7 592 577

Växthus 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 3 974 719 3 974 719

Utgående ack. anskaffningsvärde 3 974 719 3 974 719

Ingående avskrivningar -3 465 868 -3 188 806

Årets avskrivningar -278 232 -277 062

Utgående ack. avskrivningar -3 744 100 -3 465 868

Utgående planenligt restvärde 230 619 508 851

Mark 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 9 389 907 8 911 459

Omklassificering 1 288 000 478 448

Utgående ack. anskaffningsvärde 10 677 907 9 389 907

Markanläggningar 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Inköp 184 131 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 184 131 0

Ingående avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar -7 672 0

Utgående ack. avskrivningar -7 672 0 

Utgående planenligt restvärde 176 459 0

SUMMA BYGGNADER OCH MARK 171 760 263 175 207 420

Upplysningar till  
enskilda poster
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Maskinell utrustning 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 332 065 415 308 831 282

Överfört från pågående arbeten 8 544 822 15 600 684

Inköp 4 048 765 7 633 449

Försäljning -274 000 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 344 385 002 332 065 415

Ingående avskrivningar -189 068 454 -169 660 359

Försäljning 160 062 0

Årets avskrivningar -20 123 689 -19 408 095

Utgående ack. avskrivningar -209 032 081 -189 068 454

SUMMA MASKINELL UTRUSTNING 135 352 921 142 996 961

Ackumulerade överavskrivningar -12 868 728 -12 316 031

Bokfört värde 122 484 193 130 680 930

Inventarier 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 48 237 438 43 559 670

Överfört från pågående arbeten 1 214 715 3 120 467

Inköp 945 667 1 874 301

Försäljningar -684 100 -317 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 49 713 720 48 237 438

Ingående avskrivningar -36 860 013 -34 925 184

Försäljningar 514 352 246 992

Årets avskrivningar -2 330 053 -2 181 821

Utgående ack. avskrivningar -38 675 714 -36 860 013

SUMMA INVENTARIER 11 038 006 11 377 425

Pågående arbete 2014 2013

Ingående värde 32 087 784 31 953 958

Inköp 33 452 177 25 327 007

Avslutade arbeten -13 173 746 -25 193 181

Utgående värde 52 366 215 32 087 784

Taxeringsvärden Taxeringsvärde (kr): Beräknat marknadsvärde:

Hörningsholm 2:48 16 568 000 22,1 Mkr

Hörningsholm 2:42 5 371 000 7,2 Mkr

Hörningsholm 2:214 1 333 000 1,7 Mkr

Hörningsholm 2:250 830 000 1,1 Mkr

Hörningsholm 2:45 0

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

Upplysningar till  
enskilda poster
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Not 9 Kundfordringar 2014-12-31 2013-12-31

Anslutningskommuner 42 437 501 42 437 500

Övriga kunder 3 629 669 9 037 692

46 067 170 51 475 192

Not 10 Övriga fordringar 2014-12-31 2013-12-31

Skattefordringar 1 360 645 1 360 645

Skattekonto 2 501 552 2 268 457

Räntefordran 1 444 563 1 731 984

Övriga 631 523 127 864

5 938 283 5 488 950

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2014-12-31 2013-12-31

Pensioner 77 876 94 386

Recipientkontroll 102 000 145 000

El 841 087 952 172

Upplupna intäkter, skrotförsäljning 8 503 1 000

Övriga interimsfordringar 1 037 718 885 255

2 067 184 2 077 813

Not 12 Övriga kortfristiga skulder 2014-12-31 2013-12-31

Momsskuld 6 514 254 7 039 029

Källskatt 494 740 528 630

Aktuell skatteskuld 52 728 32 110

Sociala avgifter 517 436 529 993

Övriga skulder 15 257 680 0

22 836 838 8 129 762

15 000 000 kronor avser Offentliga Bidrag, mer information finns under Värderingsprinciper.

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 2014-12-31 2013-12-31

Nordea, långfristigt 330 000 000 330 000 000

330 000 000 330 000 000

Not 16 Checkräkningskredit 2014-12-31 2013-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 100 000 000 50 000 000

Krediten är utnyttjad med 4 982 348 kronor (15 953 680 kronor) per den 2014-12-31.

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2014-12-31 2013-12-31

Anslutningsavgifter 33 950 000 33 950 000

Semester- och löneskuld 1 392 757 1 325 791

Löneskatt pensionsmedel 1 096 260 732 073

Upplupna utgiftsräntor 2 319 901 2 416 788

Övriga Interimsskulder 4 581 339 1 520 274

43 340 257 39 944 926

Not 13 Eget kapital Aktie- 
kapital

Reserv- 
fond

Övrigt fritt 
eget kapital

Årets   
resultat

Summa fritt 
eget kapital

Belopp vid jämförelseårets ingång enl fastställd balansräkning 120 000 20 000 14 432 0 14 432

Justerade belopp vid jämförelse årets ingång 120 000 20 000 14 432 0 14 432

Justerade 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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Bilagor

Bilaga 2.  Behandlingskostnader

INTÄKTER 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Budget 2014

Brukningsavgift 106 500 110 000 117 004 119 740 122 000 133 800 135 800

Övriga intäkter 7 356 10 594 20 619 23 649 18 878 17 648 17 460

Varav rörelse 7 355 10 593 20 604 23 577 18 848 17 629 17 460

Varav räntor 1 1 15 72 30 19 0

Summa intäkter 113 856 120 594 137 623 143 389 140 878 151 448 153 260 

KOSTNADER 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Budget 2014

Driftkostnader -81 563 -86 178 -97 599 -100 648 -101 157 -110 013 -110 960

Varav försäkringar -402 -492 -493 -538 -493 -604 -625

Varav recipient -505 -3 314 -5 234 -2 521 -2 070 -2 078 -2 400

Varav elström -22 191 -23 354 -22 139 -20 423 -20 121 -18 669 -22 800

Varav kemikalier -7 435 -8 462 -9 877 -11 893 -13 281 -12 577 -15 570

Varav slamtransporter -6 498 -6 014 -6 238 -8 810 -9 891 -10 453 -14 250

Varav lönekostnader -23 874 -24 485 -24 561 -25 097 -27 306 -28 537 -28 905

Varav pensionskostnader -5 338 -4 202 -4 733 -3 138 -2 967 -4 253 -3 700

Varav arvoden -192 -222 -215 -219 -229 -238 -350

Varav revision -147 -175 -120 -177 -169 -170 -200

Varav övrigt -14 981 -15 458 -23 989 -27 832 -24 630 -32 434 -22 160

Kapitalkostnader -32 289 -34 391 -39 995 -42 710 -39 689 -41 381 -42 270

Varav räntor -9 658 -10 818 -13 225 -12 055 -11 444 -10 314 -12 350

Borgensavgift -883 -889 -880 -805 -973 -1 015 -1 350

Avskrivningar -21 142 -22 385 -25 743 -25 820 -28 701 -29 499 -28 570

Avskrivningar utöver plan -606 -299 -147 -4 030 1 429 -553 0

Skatt -4 -25 -29 -31 -32 -54 -30

Utrangeringar        

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Brukningsavgift 89,0    93,5    105,5 103,3 106,5 110,0 117,0 119,7 122,0    133,8

Avl.mängd Mm3 35,4 36,5 34,2 39,7 37,5 41,5 40,3 42,1 40,0 43,1

Öre/m3 avlopp 251 256 309 261 284 265 290 284 305 310

Bilaga 1.  Ekonomi för åren 2009–2014 (tkr)
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Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE 
Till årsstämman i Sydvästra Stockholmsregionens 
 Va-verksaktiebolag -SYVAB 
Org.nr. 556050-5728 

Rapport om årsredovisningen 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Sydvästra Stock-
holmsregionens Va-verksaktiebolag - SYV AB for år 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
för årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upp-
rätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktighe-
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av 
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standar-
der kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte 
i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ända-
målsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 
Jag anser att de revisions bevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Sydvästra Stockholmsregionens Va-verksaktie-
bolag – SYVABs finansiella ställning per den 31 december 2014 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en re-
vision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Sydvästra Stockholmsregionens Va-verksaktiebolag - SYVAB 
för år 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för-
valtningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt utta-
lande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvars-
frihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 28 april 2015

Patrik Zettergren 
Auktoriserad revisor
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Utgående
43,1 miljoner m3

306 ton BOD7
15 ton fosfor
363 ton kväve

Material- och Energiflöde 2014

Himmerfjärden

Gasanvändning
Totalproduktion 8,2 miljoner Nm3 
Till panna 1,129 miljoner Nm3

Till slamtork 0,07 miljoner Nm3

Til gasmotor 1,26 miljoner Nm3

Till uppgraderings-
anläggning (UGA) 4,26 miljoner Nm3

Till fackla 0,46 miljoner Nm3

 
Slam
Avvattnat slam   5 466 ton TS
Torkat slam      477 ton TS
Jordbruk     646 ton TS avvattnat slam
Jordbruk     477 ton TS torkat slam
Jordtillverkning  1 691 ton TS avvattnat slam
Lager  3 128 ton TS avvattnat slam

Anslutna kommuner
314 100 personer och 35 000 personekvivalenter från industri.

Himmerfjärdsverket
Energianvändning
 El 25 000 MWh
 Rötgasförbrukning 15 550 MWh 
 Totalt 40 550 MWh   
 
Kemikalieanvändning 
 Järnsulfat  1 892 ton
 Polyaluminiumklorid  476 ton
 Polymer  78 ton
 Metanol  1 607 ton
 Fosforsyra  49 ton
 Svavelsyra  32 ton
 Nutriox  99 ton

Inkommande
43,1 miljoner m3

5 960 ton BOD7
142 ton fosfor
1 530 ton kväve
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