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VD har ordet:

Förändring i tid med tiden
HIMMERFJÄRDSVERKET INVIGDES 1974 och fyl-
ler snart 40 år. Anläggningen dimensionera-
des för de reningskrav som gällde i slutet av 
1960-talet. När Himmerfjärdsverket byggdes 
var det en stor modern anläggning med väl 
tilltagna volymer. Dessa volymer har Syvab 
haft stor nytta av under åren som har gått 
då reningskraven stegvis har skärpts. Under 
de 40 år som Himmerfjärdsverket har varit 
i drift har verket utvecklats mycket, från att 
enbart rena fosfor och organiskt material till 
att nu rena dessa ämnen till en lägre nivå 
samt även till att rena kvävet i avloppsvatt-
net. Verket har genomgått ett flertal ombygg-
nationer genom åren för att möta kraven på 
mer långtgående rening och tillsammans 
med resultat från forskning i recipienten har 
dessa gjort att Himmerfjärdsverket idag är en 
anläggning som klarar dagens reningskrav. 

Nya krav
Naturen och kommande generationer ställer 
allt högre krav på bättre rening av det av-
loppsvatten som efter rening skall släppas ut 
i Östersjön. Därför skärps reningskraven och 
Himmerfjärdsanläggningen måste utvecklas 
ytterligare för att klara dessa nya kommande 
krav.

Himmerfjärden är ett av värdens mest under-
sökta vattenområden. Forskningen har pågått 
redan före det att Himmerfjärdsverket starta-
des. Det arbetet fortsätter och skall så göra 
så att vi vet hur vi skall rena för att nå bästa 
möjliga miljönytta. Idag vet vi betydligt mer 
om Östersjöns och skärgårdens komplicerade 
ekosystem, mycket tack vare den forskning 
som Stockholms universitet och Askölabora-
toriet bedrivit i samarbete med Syvab.

Flera EU-direktiv har beslutats och nationel-
la överenskommelser har slutits och tillsam-
mans kommer detta inom kort att påverka 
de svenska reningsverken. Från EU kommer 
Vattendirektivet och Marina direktivet som 
säger att senast år 2021 ska god ekologisk 
status uppnås i grundvatten, ytvatten, kust-
vatten och i det öppna havet. Himmerfjärden 
har klassats till måttlig ekologisk status, och 

åtgärder i minskade utsläpp kommer därför att 
krävas för att uppnå en god ekologisk status 
(VISS, vatteninformationssystem). 

2007 beslutade Östersjöländernas miljöminist-
rar och EU-kommissionen, inom ramen för 
HELCOM, om en gemensam åtgärdsplan, 
Baltic Sea Action Plan (BSAP). Planen gäller 
för Egentliga Östersjön, Öresund och Katte-
gatt. Planen innehåller fyra delmål; Östersjön 
opåverkad av övergödning, liv i Östersjön 
opåverkad av farliga ämnen, en gynnsam be-
varandestatus av Östersjöns biologiska mång-
fald och miljövänlig sjöfart i Östersjön. För 
övergödning är det övergripande målet inom 
BSAP att uppnå ett Östersjön på 1950-talets 
nivå. För att uppnå detta tillstånd har län-
derna kommit överens om nationella beting 
för minskade luft- och vattenburna utsläpp av 
näringsämnen till Östersjön. De huvudsakliga 
källorna för belastning av kväve och fosfor är 
utsläpp från kommunala reningsverk, skogs-
industrin och jordbruk. (”Sveriges åtaganden i 
Baltic Sea Action Plan”).

Vad blir konsekvensen?
De nya kraven som föreslås av myndigheterna 
är så skarpa att de inte kan uppnås med be-
fintlig anläggning utan kräver en omfattande 
ombyggnad. 

I tabellen nedan går att utläsa dagens ut släpps-
krav och de nya som sannolikt kommer att 
gälla från 2017.

FÖRESLAGNA UTSLÄPPSKRAV 
 Krav 2012 Krav 2017
Kväve 10 mg/l 6 mg/l
Fosfor 0,5 mg/l 0,2 mg/l
BOD7 8 mg/l 5 mg/l

För att klara de framtida kraven redan 2017 på-
går omfattande förstudier under 2012. Vi måste 
fastställa hur den nya anläggningen skall se ut 
och fatta beslut om investering redan hösten 
2012. Samtidigt pågår arbetet med en ansökan 
för prövning av hela Syvabs verksamhet som 
skall lämnas in under första halvåret 2013. Beslut 
om de slutliga utsläppsvillkoren för Himmer-
fjärdsanläggningen fattas hos länsstyrelsen i 
Stockholms län. Den nya anläggningen kom-
mer att projekteras 2013 för att en byggstart 
skall kunna ske under 2014. Beroende på de 
slutliga kraven som kommer att ställas, visar 
förkalkyler en beräknad ombyggnadskostnad 
på 1-1,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en 
kostnadsökning på ca 65 % per m3. Kostnaden 
per person och år beräknas öka från 274 kr 
till 452 kr, det vill säga en ökning med 178 kr.

Det kommer att bli den mest omfattande om- 
byggnaden sedan Himmerfjärdsverket byggdes. 
Målet är att den nya anläggningen ska vara 
robust och flexibel och den ska dra mindre 
energi och kemikalier per kubikmeter renat 
avloppsvatten jämfört med dagens anläggning. 
Den ska förberedas för att kunna behandla 
läkemedelsrester och gå att kompletteras och 
byggas ut allt eftersom nya krav och högre 
flöde tillkommer.

Carl-Olof Zetterman, VD
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Förvaltningsberättelse
Syvab driver Himmerfjärdsverket sedan den 16 januari 1974. I ansvarsområdet ingår också drift av pumpsta-
tioner och ledningar som leder avloppsvatten till verket. Syvab producerar också biomull och biogas. Bolaget 
är ett aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och Stockholm Vatten VA AB samt Telge 
i Södertälje AB.
 Syvab skall rena avloppsvatten från anslutningskommunerna på ett effektivt och miljömässigt riktigt sätt, 
enligt de villkor som regleras i miljödomstolen. I uppdraget ingår att bevara och vårda anläggningarna för 
framtiden.  
 För att driva verket har följande organisation valts:

Service
Arbetsledare 

Birgitta Sundin

Administration
Ekonomichef
Lars-Göran 

Avdelning

Funktion

Produktion
Produktionschef

Ulrich Brauer

Process
Processchef
Sara Stridh

El 
Elingenjör

Henrik Ulriksson

IT
IT-ansvarig

Bertil Enberg

Produktion
Arbetsledare
Vidar Svärd

Administration Service El IT Produktion Projekt Process

VD
Carl-Olof Zetterman

ÄGARNA GER VIA STYRELSEN DIREKTIV för verksamheten. VD ansvarar 
för att dessa verkställs och rapporterar tillbaks till styrelsen. 

Administration består av ekonomi och service. Ekonomifunktionens 
uppgift är att se till att finanser och ekonomi fungerar väl, utveckling 
av personella resurser samt system för information, uppföljning och 
analyser. Service ansvarar för mathållning, växel och städ.

Produktionsavdelningen driver, bevarar, utvecklar och underhåller 
Himmerfjärdsverket och övriga anläggningar. Den ser till att processen 
kan drivas och att anläggningarna underhålls för daglig drift och att 
anläggningen är i gott skick för framtiden. Avdelningen sköter inves-
teringar, upphandlingar och projektledning. 

Processavdelningen har till uppgift att styra reningsprocessen så att 
reningsresultat uppnås enligt givna direktiv. Avdelningen driver även 
processutvecklingsprojekt för att säkerställa att reningsresultaten upp-
fyller framtida krav. I Processavdelningen ingår också laboratoriet som 
skall följa upp driftresultaten och analysera prover så att optimal styr-
ning kan ske.

Under året har styrelsen sammanträtt fyra gånger. 

Allmänt om verksamheten
Verksamheten har bedrivits enligt plan under året. Samtliga utsläpps-
värden har understigit angivna gränser. 

Bärare Deammonifikationsanläggningen.
4
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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, 3 st
20 Sandfilter, 10 st
21 Utlopp (Himmerfjärden)

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

(externt material)
5 Bioreaktorer, 3 st
6 Slamlager
7 Centrifuger, 4 st
8 Slamsilos, 3 st
9 Slamtork
10  Säckhantering  

(torkat slam)

 Biogas
1 Gasklocka
2 Gaspannor, 3 st
3  Gaskompressor- 

station, 5 st
4 Gasmotor
5 Fordonsgasanläggning 
6 Gasfackla

Arbetet med Ekerös anslutning fortsätter enligt plan. Arbetet under 
2011 har framförallt varit inriktat på tillstånd och förprojektering.  
Fortsatt arbete sker nu med detaljplanering och markfrågor.

Under året har Syvab haft totalt 3 717 besökare i form av säljare, 
entreprenörer och studiebesök. 

Detta innebär att Syvab har besökts av i snitt 17 besökare varje dag. 
Informationen till allmänheten är en viktig del av vårt uppströmsarbete 
och har haft en gynnsam utveckling under året. 

Vi har tagit emot 1 580 (1 382) personer för studiebesök varav 1 285 
(719) varit skolelever. Vår Informatör har också besökt och utbildat 38 
(24) skolklasser innefattande 786 (536) elever. På så sätt har vi skapat 
över 2000 diplomerade ambassadörer som ”bryr sig” och hjälper oss 
att Värna Vårt Vatten.

Informatören har också besökt 14 lärargrupper och kollegier och 
presenterat vårt utbildningsmaterial. Detta har i många skolor skapat 
ett stort intresse för att  jobba med vatten och kretsloppsfrågor. Vår 
skoltävling ”Vi Värnar Vårt Vatten” samt att vi numera också finns på 
Facebook har bidragit till en ökad kommunikation, ett bättre miljö-
medvetande samt intresserat ungdomar för ett framtida yrkesval inom 
VA-branschen och stärkt vårt varumärke Syvab.

I medeltal har antalet heltidstjänster varit 43,22 (41,98) varav 28,5  
(28,4 ) är kvinnor. 

Utgående
40,4 miljoner m3

266 ton BOD7
14,5 ton fosfor
327 ton kväve

Material- och Energiflöde 2011

Himmerfjärden

Gasanvändning
Totalproduktion 6,54 miljoner Nm3 
Till panna 0,88 miljoner Nm3

Till slamtork 0,06 miljoner Nm3

Til gasmotor 1,50 miljoner Nm3

Till uppgraderings-
anläggning (UGA) 3,68 miljoner Nm3

Till fackla 0,42 miljoner Nm3

Slam
Avvattnat slam   6 976 ton TS
Torkat slam   122 ton TS
Jordbruk  0 ton TS avvattnat slam
Jordbruk  0 tom TS slam
Skogsbruk   0 ton TS torkat slam
Jordtillverkning  0 ton TS avvattnat slam
Deponiåterställnng 0 ton TS avvattnat slam
Försöksverksamhet 0 ton TS avvattnat slam
Lager  4 467 ton TS avvattnat slam

Anslutna kommuner
290 000 personer och 50 000 personekvivalenter från industri.

Himmerfjärdsverket

Energianvändning
 El 26 000 MWh
 Oljeförbrukning 0 MWh
 Rötgasförbrukning 15 100 MWh 
 Totalt 41 100 MWh
 
Kemikalieanvändning
 Järnsulfat 1 860 ton
 Polyaluminiumklorid 82 ton
 Polymer 55 ton
 Metanol 1 612 ton

Inkommande
40,4 miljoner m3

5 890 ton BOD7
153 ton fosfor
1 410 ton kväve

4
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Miljö, Produktion och Process
Reningsresultat
Reningen på Himmerfjärdsverket har fungerat väl under större delen 
av året. Samtliga rikt- och gränsvärden underskreds för 2011.

Den snörika vintern 2010/2011 gav en kraftig snösmältning i slutet 
av mars. Inkommande flöde var då periodvis dubbelt så högt mot 
det normala, med toppflöden på 220 000 m3/d. Dessa höga flöden 
skapar oundvikligen driftstörningar i processen. Det tog sex veckor 
efter snösmältningen innan processen återigen var tillbaka på normal 
kapacitet. Mellan maj och september fungerade reningen mycket bra. 

Under sista kvartalet anrikades trådformiga filamentbakterier i an-
läggningen. Anledningen var Himmerfjärdsverkets små volymer för 
nitrifikation samt driftproblem med ozonanläggningen. Under några 
veckor medförde detta att slammet inte avskiljdes på ett tillfredsstäl-
lande sätt utan följde med utgående vatten. Utgående halter av BOD7 
och fosfor var något högre än normalt under denna period. 

Inkommande flöde uppgick totalt till 40,3 miljoner m3, vilket motsvarar 
ca 110 000 m3/d.

Biogas och slam
Biogasproduktionen har slagit rekord under 2011. Totalt producera-
des 6,54 miljoner Nm3 biogas, med metanhalten 60-65%. Det är en 
ökning med ca 39 % sedan 2010. Av den totala gasproduktionen har 
57 % förädlats till fordonsgas, 23% används till drift av gasmotorn, 1% 
används till drift av slamtorken, 13 % används till uppvärmning i pan-
norna och 6 % har facklats. 

Målet för 2011 var att producera 1,5 miljoner Nm3 fordonsgas. Total 
produktion uppgick till 2,0 miljoner Nm3. Produktionsrekord slogs i 
september då resultatet uppgick till 228 000 Nm3/månad. Årets kalla 
första månader gav lägre fordonsgasproduktion på grund av att mer 
gas förbrukades i värmepannorna för att uppbringa rätt temperatur i röt-
kammarna. Lägst produktion erhölls i februari då 56 400 Nm3 fordons-
gas producerades. 

Förutsättningen för att bibehålla den höga gasproduktionen är till-
sats av externt organiskt material. Under året har ytterliga avtal slutits 
med leverantörer och under 2011 mottogs 39 700 ton. I total vikt utgör 
det externa materialet enbart ca 16 % av total mängd som pumpas in i 
rötkammarna. Materialet har dock högt organiskt innehåll vilket gör 
att det står för ca 41 % av den organiska belastningen på rötkammarna. 
Under 2011 uppgick den organiska belastningen på rötkammarna till 
totalt ca 2,91 kg/m3/d fördelat på den tre inkommande flödena, pri-
märslam 1,1 kg/m3/d, flotationsslam 0,61 kg/m3/d och externt orga-
niskt material 1,2 kg/m3/d. Införandet av externt organiskt material 

har skett stegvis för att vänja mikroorganismerna med de nya materia-
len och den nya belastningen. I figur 1 visas hur belastningsökningen 
från externa material har varit under 2011. Ökningen var jämn och 
fin fram till sommaren då många industrier hade hög produktion och 
Syvab erhöll mer material än normalt. Processen har svarat mycket bra 
på belastningsökningen.

Under 2011 producerades 30,1 Nm3 biogas per inmatad kubikmeter. 
Det är en ökning med ca 39 % sedan 2010 då 21,7 Nm3 biogas per 
inmatad kubikmeter producerades. Att producera mer biogas per  
kubikmeter inmatad mängd visar att processen nu är mer effektiv. 

Kontrollen av inkommande externt material är ytterst viktigt, dels 
för att säkerställa kvaliteten på utgående slam och dels att säkerställa en 
väl fungerande drift på anläggningen. Prov tas på varje leverans och de 
stora strömmarna skickas kontinuerligt till analys. Parametrar som kon-
trolleras är näringsämnen, energiinnehåll och metaller. Kontinuerlig 
provtagning sker också på blandningen av externt material som pumpas 
in till rötkammarna. Proverna blandas och konserveras och skickas varje 
månad till analys. 

Parameter 2011 Villkor Typ av villkor
Tot-N 8,1 10 Riktvärde som årsmedel
Tot-P 0,36 0,5 Provisoriskt riktvärde som årsmedel
BOD 6,6 8 Riktvärde som kvartalsmedel och 

gränsvärde som årsmedel
COD 39 70 Riktvärde som årsmedel

Reningsresultat i mg/l 
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Underhåll och drift
Ett så kallat ”Channelmonster” har installerats i gallersalen. Dess 
funktion är att minska renshanteringen och finfördela fasta partiklar 
och föremål såsom trasor, plast och trä till mindre partiklar som lätt 
kan pumpas och minskar därmed problemen nedströms.
I huvudpumpstationen har huvudpump 1 och 2 renoverats. Detta har 
medfört att energiförbrukningen minskat.

I försedimenteringens linje 1 har man bytt ut linskrapor mot kedje-
skrapor, även luckorna har bytts och bassängerna har betongimpregne-
rats. De övriga bassängerna kommer att bytas under våren. I och med 
övergången till kedjeskrapor slipper man problem med snö- och isbild-
ning på lintrummorna som gör att linorna till skraporna går av.

Fluidbädd 1 och 4 har genomgått renovering. Man har bl.a. bytt 
sand, rensat vattenkanalerna, bytt vattenspridarmunstycken och reno-
verat pumparna.

Under året har avgasningstornet driftsatts, dess funktion är att ta till 
vara metangasen och se till att den inte släpps ut i atmosfären. Den tidi-
gare slamsilon är öppen utan topptäckning varvid all metangas går för-
lorad, den skall dock behållas som backup till det nya avgasningstornet. 
Slampumparna i pumpstation F har fått varvtalsreglering och därmed 
kan man hålla rätt nivå i avgasningstornet. Det har även tillkommit en 
autostartfunktion för centrifugerna, också detta för att hålla rätt nivå i 
avgasningstornet.

En blandarutrustning för mottagning av halvfast material har instal-
lerats och fungerar mycket bra. Den är tillfälligt placerad mellan röt-
kammare 2 och 3. Den permanenta byggnaden för denna typ av ma-
terial kommer att placeras i närheten av kallförrådet. Under projektets 
gång har man upptäckt att marken är mycket sank och pålning krävdes. 
Man har då istället valt att göra en ändring på den ursprungliga lay-
outen på byggnaden. 

Mottagningen av förpackad mat har ökat under året, dessa produk-
ter tas emot i slambyggnaden och den nya tillbyggnaden där. Tidvis 
förekommer det skiftkörning för att ta hand om allt material. För bättre 
utnyttjande av maskinen och möjlighet att ta emot ytterligare produk-
ter har man börjat titta på en eventuell tillbyggnad med avlastnings-
plats. Fördelen med detta blir att utrustningen kan köras samtidigt som 
nytt material anländer samt att lagringsmöjligheterna blir bättre.

Under året har produktionspersonalen utbildats i bl.a. Heta Arbeten 
och handhavande av lyftutrustningar.

Uppströmsarbetet
Kartläggningen under 2010 och 2011 omfattade dels tunnelprovtag-
ning och analys av flödesprofiler, och dels beräkningar av industribe-
lastning och utvärdering av slamkvaliteten.

Hygieniseringsanläggningen

Johan Elmblad (t.v.) och Gabriel Öfverberg (t.h.) i gallersalen.
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Underlaget är sammanställt, utvärderat och rapporterat till VA-enheterna 
i respektive verksamhetsområde. Materialet visar att det är möjligt att 
förbättra slamkvaliteten dels genom att minska andelen ovidkommande 
vatten, dels genom att minska bidraget från Crane AB och från industri-
områden.

Utvärderingen visar också att det på kort sikt är en fördel att prio-
ritera uppströmsarbetet mot en reducering av andelen spillvatten med 
lågt fosforinnehåll.

Ur slamkvalitetsynpunkt är tillflödet av kadmium, koppar och zink 
de metaller som är högprioriterade med behov av riktade och utökade 
uppströmsåtgärder. För övriga ämnen bedöms reduktionen ske genom 
ökat tillsynsarbete och kontrollverksamhet samt genom bättre efterlev-
nad av råd och krav.

Tillstånd och beslut
Verksamheten bedrivs med tillstånd enligt miljöbalken. Gällande beslut 
meddelades 1996 och har uppdaterats vid några tillfällen: ändrings-
tillstånd för mottagning av organiskt material samt slutliga villkor för 
BOD har meddelats under 2008. Under 2010 meddelades tillsyns-
beslut för en Sevesoanläggning och tillstånd om ändring för hantering 
av brandfarlig vara.

Två nya beslut under 2011
Jordbruksverket har i beslut från 2011-05-11 meddelat Syvab ett god-
kännande av biogasanläggning. Beslutet gäller tillsvidare och omfattar 
samrötning av animaliska produkter med slam.

Länsstyrelsen har i beslut från 2011-06-14 meddelat Syvab att verk-
samheten vid Himmerfjärdsverket omfattas av skyldigheterna vid farlig 
verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.

Pågående tillståndsansökningar
Fyra nya tillståndsansökningar är aktuella för 2012, nämligen överföring 
och anslutning av avloppsvatten från Ekerö, tillfälligt tillstånd för 
utsläpp av behandlat avloppsvatten från Himmerfjärdsverket vid en 
förhöjd nivå, ansökan om slutliga villkor för fosfor och kväve samt 
tillstånd för framställning av gasformigt bränsle. Syvab har också på-
börjat arbetet med att ta fram en ansökan för omprövning av hela 
verksamheten enligt miljöbalken.

Forskning och utveckling
Under 2011 har Syvab fortsatt att finansiera det doktorandarbete som 
drivs inom Mälardalsklustret tillsammans med IVL, Uppsala Univer-
sitet, Käppalaförbundet och Stockholm Vatten. Inom ramen för detta 
arbete har två examensarbeten genomförts på Syvab under 2011. Arbe-
tena har studerat olika styrstrategier för tillsats av luft i den biologiska 
reningen för att minimera energiåtgången vid bibehållna reningsre-

sultaten. Resultaten från arbetena har lett till förändrad styrstrategi på 
Himmerfjärdsverket. I januari 2012 startar det tredje examensarbetet 
inom samma projekt för att ytterliga studera hur energiåtgången kan 
minimeras. 

Sedan september 2011 drivs en pilotanläggning med skivfilter på 
Himmerfjärdsverket. Syftet med projektet är att studera om tekniken 
är lämplig att använda som slutpoleringssteg i framtiden. Det finns full-
skaleanläggningar i Sverige som använder sig av tekniken och den tar 
effektivt bort suspenderat material i vattnet. Det nya som studeras är 
fällning av löst fosfor över filtret. Här studeras anläggningens robusthet 
och stabilitet samt reningsresultaten. Kravet är att utgående halt total-
fosfor med god marginal underskrider 0,2 mg/l. 

Syvab är med och finansierar ett projekt tillsammans med bland 
annat IVL, JTI och SLU som studerar utsläppen av växthusgaser från 
reningsverkens processer. Projektet startade under 2011 och mätningar 
har gjorts på bl.a. Käppalaverket. Under 2012 kommer mätningar att 
utföras på Himmerfjärdsverket. Resultaten ger information om hur 
processerna ska drivas för att minska utsläppen av växthusgaser samt 
vilka processer som ger minst utsläpp.

Projektet Himmerfjärden Nitrogen Study (HNS) fortsatte även under 
2011, men tyvärr kunde inte experimentet med att studera effekterna av 
förhöjd utsläppspunkt slutföras p.g.a. lång handläggningstid av erfor-
derliga beslut om tillstånd. Teorin är att förekomsten av cyanobakterier 
kan minskas genom att släppa utgående vatten på den nivå där vattnet 
förs ut mot Östersjön istället för in mot Södertälje. Anledningen att 
försöket inte gick att slutföra är att Syvab inte i tid har fått nytt tillstånd 
att släppa vattnet på en högre nivå. Förhoppningen är att försöket kan 
slutföras under 2012. Den utökade provtagningen inom HNS utfördes 
under 2011 och resultaten kommer att fungera som referensmaterial. 

Under 2011 har Syvab fortsatt att finansiera forskningsarbetet med 
att utvärdera vattenkvaliteten i Sveriges stora sjöar och i Östersjön med 
hjälp av satellitbilder. I figuren visas en bild tagen över Östersjön i au-
gusti 2011. I bilden visar röda och gula områden var halterna av klorofyll 
(alger) är som högst, vilket kan vara användbart för slutanvändarna av 
respektive sjö eller kustområde.

Framtida utveckling
Under 2011 har arbetet med att förbereda Himmerfjärdsverket på 
kommande mer restriktiva reningskrav tagit fart på allvar. Nya renings-
krav kommer inom några år att införas i och med nationella åtaganden 
och direktiv från EU, men vilka de nya kraven kommer att bli är ännu 
inte fastställt. En första screening bland möjliga processlösningar har 
utförts med flera olika reningsscenarion. Möjliga lösningar har ut-
värderats på kostnad, robusthet och stabilitet samt energi- och kemi-
kalieförbrukning. Några processer har valts ut för mer detaljerade 
beräkningar som kommer att utföras under 2012. 

4

Satellitbild av kloro-
fyllkoncentrationen 
i Himmerfjärden.
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Ekonomisk information
Ägarnas avgifter till företaget var 117,0 (110,0) mkr. Övriga intäkter 20,6 
(10,6) mkr. De slutliga anslutningsavgifterna fördelas enligt nedan:

     2011 2010
Botkyrka kommun 27.168.000 (23,22 %) 25.982.000 (23,6 %)
Nykvarns kommun 2.060.000   (1,76 %) 1.940.000 (1,8 %)
Salems kommun 3.620.000   (3,09 %) 3.527.000 (3,2 %)
Stockholm Vatten VA AB 48.076.000 (41.09 %) 43.824.000 (39,8 %)
Telge i Södertälje AB 36.080.000 (30,84 %) 34.727.000 (31,6 %)

117.004.000 110.000.000

Anslutningsavgifter 

Genom styrelsebeslut i september 2009 har beslut tagits att prelimi-
när avgift är slutlig avgift, den preliminära avgiften grundar sig på tre 
före gående årens verkliga utfall. Förändringen innebär ingen skillnad 
i beräkningsgrund men ger mjukare förändringar över åren och ett 
debiteringssystem som är lättare att förutse för kommunerna. Övriga 
intäkter har ökat från 9 % till 15 %. 
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För bolagets anläggningar, inventarier och fordon vid Himmerfjärds-
verket, Eolshälls- och Järnaanläggningen samt alla anläggningar utef-
ter tunnelsystemet har erforderliga försäkringar tecknats.

Fastigheterna Hörningsholm 2:42 och 2:45 behandlas i skattehänse-
ende som skattefri reningsanläggning. Fastigheten Hörningsholm 2:48 
har ett taxeringsvärde på 16,2 mkr,  Hörningsholm 2:214  är taxerat 
till 1,2 mkr samt att Hörningsholm 2:250 har ett taxeringsvärde på 
0,7 mkr.

Driftkostnaderna var 97,6 (86,1) mkr. 
Avskrivningar och finansiella kostnader var 39,8 (34,1) mkr.
Intäkterna för året överstiger kostnaderna med 147,4 (348,2) tkr, mel-

lanskillnaden överförs till obeskattade reserver i form av att tidigare 
överavskrivning gottskrives. Den totala kostnaden delat med inkom-
mande mängd vatten ger en kostnad om 2,90 (2,65) kr/m3.  
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Syvab har sedan tidigare säkrat räntor genom s.k. ränteportfölj enlig 
fastställd finansieringspolicy 2007. Finansieringsläget i ränteportföljen 
per 111231 var 330 (327) mkr upplånat, medelränta 

4,01 % (3,94 %) och 3,72 (3,01) år genomsnittlig förfallotid. Finan-
sieringspolicyn anger att max 40 % av låneförfallen får ske inom en 12 
månadersperiod, läget 111231 var 27 % (26 %).

Likviditet
Under året har ett lån satts om med konkurrensutsättning, tidigare 
lånegivare byttes ut. I likviditetskurvan nedan syns att omsättning av 
lån skedde i månadsskifte mars/april. Företagskontot har en kredit om 
50 mkr.  Krediten var ej utnyttjad per 111231.   
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Elportfölj
Elkostnader är den enskilt största kostnadsposten och motsvarar 16 % 
(19 %) av Syvabs hela budget. Syvab har en elportfölj som har som 
syfte att hålla låga priser och stabilare prisnivåer. Elportfölj innebär att 
prissäkring görs med olika täckningsgrader enligt en fastställd norm. 
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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 
ekonomi. Föredras och skall beslutas i varje enskilt fall 
med motivation och investeringskalkyler.

•	 	Akuta investeringar – akut åtgärd som rapporteras till sty-
relse i efterhand för beslut om tillägg eller omprioritering i 
befintliga investeringsplaner.
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Pågående arbeten till ett värde av 13,9 (73,6) mkr avslutats och akti-
verats samtidigt som nya pågående arbeten startat till ett värde 29,4 
(30,1) enligt fastställd plan. Detta innebär att kontot pågående arbe-
ten ökat från 24,4 mkr till 39,9 mkr. 

Nyckeltal
Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av nyckeltal. 
Ur tabellen kan utläsas att soliditet och kassalikviditet är mycket låga 
och som skulle vara oroande för ett traditionellt företag.  Syvab är ett 
kommunalt bolag och soliditeten är låg då ägarna valt ett lågt eget 
kapital mot att man lämnar borgensteckning för samtliga lån.  När det 
gäller kassalikviditeten så betalas anslutningsavgifter 4 gånger per 
år till Syvab och kalenderåret visar en ögonblicksbild som inte är 
riktigt rättvisande för Syvabs genomsnittliga likviditet. Om man tar 
en upplysning på Syvab kan man utläsa att bolaget har A-raiting och 
att inga betalningsanmärkningar finns.

Nyckeltal (tkr) 2007 2008 2009 2010 2011
Nettoomsättning 108 930 106 912 113 855 120 593 137 608
Resultat ef finansnetto 1.757 -644 762 379 177
Balansomslutning 280 639 317 569 353 811 385 406 394 609
Soliditet 0,02 0,02 0,04 0,04 0,02
Kassalikviditet 0,52 0,62 0,60 1,16 0,96

Förslag till disposition av vinst
Företaget redovisar ingen vinst för 2011. Styrelsen och verkställande 
direktören föreslår att till bolagsstämman förfogande fritt eget kapital 
om 14 432 kronor balanseras i ny räkning.
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Resultaträkning

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med års-

redovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från 

bokföringsnämnden. När allmänna råd från bokföringsnämnden 

saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekom-

mendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. 

När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan.

Värderingsprinciper m.m

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där 

inget annat anges.

Fordringar

Fordringar har upptagits till anskaffningsvärden varmed de 

beräknas inflyta.

Periodiseringar

Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god 

redovisningssed.

 Not 2011 2010

Nettoomsättning

Anslutningskommunernas avgifter  117.004.000 110.000.000

Övriga rörelseintäkter  20.604.141 10.593.007

Summa nettoomsättning  137.608.141 120.593.007

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader  10 -66.227.003 -55.978.019

Personalkostnader  1 -31.371.598 -30.142.917

Avskrivningar  2 -25.743.070 -22.384.750 

Summa rörelsens kostnader  -123.341.671 -108.505.686

Rörelseresultat  14.266.470 12.087.321

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  15.412 1.090

Räntekostnader och liknande resultatposter  -13.225.160 -10.820.392

Övriga finansiella kostnader  -879.923 -889.303

Resultat efter finansiella poster  176.799 378.716

Bokslutsdispositioner  3 -147.407 -348.260

Skatt på årets resultat  -29.392 -30.456

 

Årets resultat  0 0
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Balansräkning

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Nettoomsättning 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 

samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Resultat efter finansnetto 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före 

extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner 

och skatter.

Kassalikviditet 

Omsättningstillgångar exklusive lager delat med kortfristiga 

skulder.

Upplysningar till enskilda poster

Periodens leasingkostnader har uppgått till 92.417 (137.802) kr.

TILLGÅNGAR Not 111231 101231

Anläggningstillgångar  2

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark  169.432.842 174.837.082

Maskinell utrustning  125.622.188 116.707.275

Inventarier  6.902.200 7.597.165

Pågående arbeten  39.897.246 24.412.508

Summa materiella anläggningstillgångar  341.854.476  323.554.030

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  4 41.526.046 39.459.042

Övriga fordringar  5 7.283.431 9.650.008

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  6 3.067.064 3.193.894

Kassa och bank  875.354 9.548.603

Summa omsättningstillgångar  52.751.895 61.851.547

  394.606.371 385.405.577
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Belopp i tkr

Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER  Not 111231 101231

Eget kapital  11

Bundet eget kapital

Aktiekapital (120 st )  120.000  120.000

Reservfond  20.000  20.000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst  14.432  14.432

Årets resultat                            0  0

Summa Eget kapital  154.432 154.432

Obeskattade reserver  3 9.715.007 9.567.600

 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut  7 330.000.000 324.500.000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  7 0 2.000.000

Leverantörsskulder  12.957.012 7.838.992

Övriga skulder 8 6.231.213 6.543.947

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  9 35.548.707 34.800.606

Summa kortfristiga skulder  54.736.932 51.183.545

  394.606.371 385.405.577

POSTER INOM LINJEN

Ställda panter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

  2011 2010

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat  14.266 12.087

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar  25.743 22.385

Vinst (-) /förlust (+) vid avyttring av inventarier  -356 -251

  39.653 34.221

Erhållen ränta  15 1

Erlagd ränta  -14.105 -12.138

Betald inkomstskatt  -29 -40

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 25.534         22.044

Förändringar i rörelsekapital 

Ökning (-) /minskning (+) av fordringar  426 -11.411

Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder  5.553 502

Kassaflöde från den löpande verksamheten  31.513 11.135

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -44.619 -33.228

Försäljning av inventarier  932 467

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -43.687 -32.761

Finansieringsverksamheten 

Upptagna lån   5.500 47.500

Amortering av skuld  -2000 -16.337

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  3500 31.163

Ökning (+) /minskning (-) av likvida medel  -8.674 9.537

Likvida medel vid årets början  9.549 12

Likvida medel vid årets slut   875 9.549
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Noter
Not 1 Personal

Medelantalet heltidsanställda inklusive projektanställda har under året varit 43,22 (41,98) varav kvinnor 12 st (11).

Personalkostnader Styrelse och VD Övriga anställda

2011 2010 2011 2010

Löner och andra ersättningar 1.188.326 1.146.845 17.594.879 16.923.105

Pensionskostnader 337.022 243.520 4.397.562 3.958.503

Övriga sociala kostnader 380.818 349.542 6.332.861 6.295.686

Personalkostnader 2010, (summerat)

Löner och andra ersättningar 18.783.205

Pensionspremier  4.734.584

Sociala kostnader   6.732.159

Övrig personalkostnader  1.121.650

Summa personalkostnader 31.371.598

Styrelsen består av 8 personer varav 1 kvinna, företagsledning består av 3 män och 1 kvinna.  

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

Not 2 Anläggningstillgångar och avskrivningar

Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas anskaffningsvärde har minskat med  statsbidrag 

och fördelas över den beräknade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider har tillämpats:

Byggnader och mark Inventarier

Mark Avskrives ej Växthus 5 år

Konst Avskrives ej Övriga inventarier 10/5 år

Reningsverk 33 år

Tunnlar 100 år Maskinell utrustning 15/10/5 år

Ledningar 33 år

Byggnader/Bostäder 50 år

Växthus 15 år
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Noter
Reningsverk          2011            2010

Ingående anskaffningsvärden                   316.090.292 273.610.812

Överfört från pågående arbeten  721.133 41.549.768

Inköp  641.800 929.712

Ingående statsbidrag  -19.000.000 -19.000.000

Klimatbidrag för året           -3.900.000 -3.900.000

Utgående ack. Ansk.värden  294.553.225 293.190.292

Ingående avskrivningar  -163.287.869 -159.359.502

Årets avskrivningar  -5.081.303    -3.928.367   

Utgående ack avskrivningar  -168.369.172 -163.287.869

Utgående planenligt restvärde  126.184.053 129.902.423 

   

Tunnlar

Ingående anskaffningsvärde  98.085.587 98.085.587

 Överfört från pågående arbeten      - - 

Ingående statsbidrag  -12.000.000 -12.000.000

Utgående ack. Anskaffningsvärden  86.085.587 86.085.587

Ingående avskrivningar  -70.604.363 -70.388.577

Årets avskrivningar  -215.788               -215.786

Utgående ack. Avskrivningar  -70.820.151 -70.604.363

Utgående planenligt restvärde  15.265.436 15.481.224

Ledningar

Ingående anskaffningsvärde  44.754.047 42.385.412

Överfört från pågående arbeten  -  2.368.635 

Inköp  - - 

Utgående ack. Anskaffningsvärden  44.754.047 44.754.047

Ingående avskrivningar  -27.584.327 -26.517.115

Årets avskrivningar  -1.138.268      -1.067.212

Utgående ack. Avskrivningar  -28.722.595 -27.584.327

Utgående planenligt restvärde  16.031.452 17.169.720

 

Byggnader/Bostäder

Ingående anskaffningsvärde  2.678.983 2.678.983

Inköp  - -

Utgående ack. anskaffningsvärden  2.678.983 2.678.983

Ingående avskrivningar  -649.104 -595.525

Årets avskrivningar  -53.582 -53.579

Utgående ack. Avskrivningar  -702.686 -649.104

Utgående planenligt restvärde  1.976.297 2.029.879
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Noter
Växthus   2011 2010

Ingående anskaffningsvärde  3.974.719 3.956.756

Inköp  - 17.963

Utgående ack. Anskaffningsvärde  3.974.719 3.974.719

Ingående avskrivningar  -2.632.342 -2.354.111

Årets avskrivningar  -278.232      -278.231     

Utgående ack. Avskrivningar  -2.910.574 -2.632.342

Utgående planenligt restvärde  1.064.145 1.342.377 

  

Mark   

Ingående anskaffningsvärden  8.911.459 8.472.412

Inköp  - 439.047

Utgående ack. anskaffningsvärden  8.911.459 8.911.459

Summa Byggnader och Mark  169.432.842 174.837.082

    

Maskinell utrustning

Ingående anskaffningsvärde  259.902.377 226.784.084

Överfört från pågående arbeten  13.212.589 27.712.148

Inköp  12.949.107 8.686.145

Ingående klimpbidrag - 3.900.000 -3.900.000

Försäljning  -750.000 -

Utrangerat  -3.280.741 -3.280.000

Utgående ack. Ansk.värden  - 256.002.377

Ingående avskrivningar  -139.295.102 -127.713.107

Försäljningar  283.038 -

Årets avskrivningar  -16.779.821 -14.861.995

Utrangerat  3.280.741 3.280.000

Utgående ack. Avskrivningar  -152.511.144 -139.295.102

 

Summa maskinell utrustning  125.622.188 116.707.275

Ackumulerade överavskrivningar  -9.715.007 -9.567.600

Bokfört värde  115.907.181 107.139.675
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Noter
Inventarier 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 39.458.268 38.931.037

Överfört från pågående arbeten - 1.991.326

Inköp 1.610.461 826.125

Försäljningar -806.110 -1.070.220

Utrangerat - -1.220.000

Utgående ack. Ansk.värden            40.262.619           39.458.268

Ingående avskrivningar -31.861.103 -31.956.405

Försäljningar 696.760 854.882

Utrangeringar - 1.220.000

Årets avskrivningar -2.196.076 -1.979.580

Utgående ack. avskrivningar -33.360.419 -31.861.103

Summa inventarier 6.902.200 7.597.165

Pågående arbete 2011 2010

Ingående värde 24.412.508 67.905.456

Inköp 29.418.460 30.128.929

Avslutade arbeten -13.933.722 -73.621.877

Utgående värde 39.897.246 24.412.508

Taxeringsvärden: Byggnad:

Hörningsholm 2:48 16.222.000  

Hörningsholm 2:45      0 kr

Hörningsholm 2:42 0 kr

Hörningsholm 2:214 1.240.000 kr 498.000 kr

Hörningsholm 2:250  710.000 kr 192.000 kr

Not 3 Avser avskrivningar utöver plan

Not 4 Kundfordringar 2011 2010

Anslutningskommunerna 37.418.751 36.876.479

Övriga kunder 4.107.295 2.582.563

Summa 41.526.046 39.459.042
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Not 5 Övriga fordringar 2011 2010

Skattefordringar 1.360.645 1.360.645

Skattekonto 1.775.261 1.754.285

Klimpbidrag 3.900.000 6.337.500

Övriga 247.525     197.578          

7.283.431 9.650.008

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011 2010

Pensioner 676.166 337.023

Recipientkontroll 145.000 140.750

El 1.093.103 1.312.779

Fakturor för vidarefakturering 220.501 153.178

Övriga interimsfordringar 932.294 1.250.164

3.067.064 3.193.894

Not 7 Återstående skuld på upptagna lån 2011 2010

Nordea, långfristigt 330.000.000 290.000.000

SEB långfristigt - 34.500.000

330.000.000 324.500.000

SEB Kortfristigt 2.000.000

2.000.000

Bolaget har en beviljad kredit på 50 mkr kr per 111231. Kredit är ej utnyttjad per 111231.

Not 8 Övriga skulder 2011 2010

Momsskuld 5.703.394 6.043.708

Källskatt 498.427 475.932

Aktuell skatteskuld 29.392 24.307

6.231.213 5.543.947

Noter
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Noter
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011 2010

El 797.041 1.334.253

Semester och löneskuld 936.837 929.041

Pensionsskatter 1.130.143 1.004.952

Sociala kostnader 490.126 462.087

Slamtransporter 610.838 206.699

Räntekostnader 839.165 894.951

Anslutningsavgifter 29.935.250 29.251.000

Övriga interimsskulder 809.307 717.623

35.548.707 34.800.606

Not 10 Övriga externa kostnader

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

el, underhåll, kontorsmaterial, telefon mm. Även främmande tjänster såsom konsult, arvoden och revision 

ingår i denna post. En detaljerad redovisning redovisas i bilaga 1.

Revisionsuppdrag

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkstäl-

lande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgiv-

ning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana 

övriga arbetsuppgifter.  

Mazars SET Revisionbyrå AB 2011 2010

Revisionsuppdrag 120.000 115.000

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 42.186 40.085

Övriga tjänster 15.000 20.000

Summa 177.186 175.085  

Not 11 Eget kapital

Antal A-aktier: 120 st med ett kvotvärde på 1.000 kr

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat

Ingående balans 120 000 20.000 14.432 0

Disposition enligt beslut av årets årsstämma 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 0

120.000 20.000 14.432 0
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Revisionsberättelse
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Granskningsrapport
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Bilagor

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011

Brukningsavgift 78.000 84.000 88.000 89.000 93.500 105.500 103.300 106.500 110.000 117.004

Avl.mängd Mm3 39.301 36.81 35.566 35.432 36.500 34.191 39.653 37.516 41.522 40.343

Öre/m3 avlopp 198 228 247 251 256 309 261 284 265 290

INTÄKTER 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012

Brukningsavgift  93 500     105 500     103 300     106 500     110 000     117 004     117 000     119 741    

Övriga intäkter  3 269     3 584     3 926     7 356     10 594     20 619     12 415     19 619    

Varav rörelse  3 184     3 431     3 612     7 355    10593 20604 12415 19619

Varav räntor  85     153     314     1    1 15

Summa intäkter  96 769     109 084     107 226     113 856     120 594     137 623     129 415     139 360    

KOSTNADER

Driftkostnader -71463 -82569 -80668 -81563 -86178 -97599 -92330 -95925 

Varav försäkringar -447 -494 -421 -402 -492 -493 -500 -505

Varav recipient -1595 -2666 -3494 -505 -3314 -5234 -3100 -2300

Varav elström -14624 -22585 -19632 -22191 -23354 -22139 -22300 -22600

Varav kemikalier -8958 -4194 -3894 -7435 -8462 -9877 -9990 -10090

Varav slamtransporter -6652 -6213 -7801 -6498 -6014 -6238 -8500 -8500

Varav lönekostnader -19529 -20594 -24801 -23874 -24485 -24561 -24265 -25170 

Varav pensionskostnader -4760 -5104 -5335 -5338 -4202 -4733 -4000 -3000 

Varav arvoden -187 -187 -185 -192 -222 -215 -330 -330

Varav revision -170 -96 -153 -147 -175 -120 -150 -150

Varav övrigt -11040 -20436 -14952 -14981 -15458 -23989 -19195 -23280 

Kapitalkostnader -25295 -26508 -26524 -32289 -34391 -39995 -37060 -43405 

Varav räntor -6065 -7610 -10232 -9658 -10818 -13225 -14410 -16825

Borgensavgift -987 -987 -689 -883 -889 -880 -1000 -1000

Avskrivningar -18227 -16162 -16281 -21142 -22385 -25743 -23650 -25580 

Avskrivningar utöver plan -16 -1749 678 -606 -299 -147 2000 0 

Skatt -11 -7 -34 -4 -25 -29 -25 -30

Utrangeringar

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bilaga 1 – Ekonomi för åren 2006–2012 (tkr)

Bilaga 2 – Behandlingskostnader
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Telefon 08-410 776 00 
Fax 08-530 270 08 
E-post info@syvab.se

Syvab  
Himmerfjärdsverket  
147 92 Grödinge

www.syvab.se

www.syvab.se

Kenneth Öhman i huvud-
pumpstationen.


