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Syvab är ett kommunalt bolag som ägs av tre 
kommuner; Botkyrka, Salem och Nykvarn, och 
av två bolag; Stockholm Vatten och Avfall AB och 
Telge i Södertälje AB. Bolaget driver sedan 1974 
Himmerfjärdsverket, en avloppsreningsanlägg
ning som består av ett flertal anläggningsdelar 
för mottagning och rening av avloppsvatten och 
ett par enheter för mottagning, hygienisering, 
och behandling av externt organiskt material 
i en biogasanläggning, en anläggning för upp
gradering av biogas till fordonsgaskvalitet och en 
anläggning för slambehandling vid framställning 
av bionäring. 

Anläggningsdelarna och verksamheten är 
beläget på södra delen av Näslandet i Botkyrka 
kommun. Recipienten för renat och behandlat 
avloppsvatten är Himmerfjärden söder om 
Näslandet. Recipient för bräddat vatten från 
Eolshälls pumpstation är Mälaren och recipient 
för bräddat vatten från Pilkrogs pumpstation är 
Moraån som rinner ut i Järnafjärden.

Verksamheten har under 2018 omfattat mot
tagning och rening av avloppsvatten från ägarna, 
mottagning och behandling av organiska rest
produkter, produktion av fordonsgas samt 
 produktion av rötat och avvattnat slam. Totalt för 
2018 hade Himmerfjärdsverket 334 440 anslutna 
personer, jämfört med 322 034 anslutna 2016. 
2017 års uppgifter om anslutna var felaktiga på 
grund av att Stockholm Vatten och Avfall vid 
kontroll i mars 2019 upptäckte att fel områden 
tittades på för att se anslutna till Syvab 2017. 

Antalet anslutna pe uppgick till 253 600. Det är 
en ökning med ca 5,6 % jämfört med 2017, vilket 
beror på att inkommande BOD har ökat. 

Anledningen till att antalet anslutna personer 
(334 440 st) inte överensstämmer med antalet 
anslutna pe (253 600) beror på att BOD bryts 

ned på vägen i tunneln. Vår specifika BOD 
belastning är inte 70 g/person, dag som definitio
nen lyder utan ca 50 g/person, dag på grund av 
denna nedbrytning. Antalet pe redovisas enligt 
definitionen 70 g/person, dag och därför skiljer 
sig siffrorna åt. Differensen 334 440  253 600 
= 80 840 pe, vilket motsvarar ca 6 ton BOD/
dag, bryts ned av mikroorganismer som växer i 
 tunnelsystemet.

Under året har Himmerfjärdsverket renat  
39,5 miljoner m3 avloppsvatten, producerat  
6 667 ton TS avvattnat och rötat slam, producerat 
2,35 miljoner Nm3 fordonsgas samt behandlat 
44 800 ton externt organiskt material för röt
ning. Mottagen mängd avloppsvatten har under 
2018 minskat jämfört med föregående år vilket 
delvis beror på betydligt lägre nederbörd 2018. 
Se vidare avsnitt 8. 

Förändringar under året
För att förstärka reningskapaciteten har det 
så kallade FASTsystemet (Försedimentering, 
Avskiljning av Suspenderat material med 
Trippel dosering) införts på anläggningen.  
Det innebär tre förändringar. Dels har fällnings
kemikalien järnsulfat (Hepta) bytts ut till en 
vattenlösning innehållande Polyaluminiumklorid 
och järn (III) klorid (Ekomix 1091) och dels har 
dosering införts av två polymerer före och efter 
sandfång. Tillstånd för denna förändring erhölls 
180621 och uppstart skedde 180911. Genom 
bytet av fällningskemikalie har en god fällning 
av fosfat erhållits. Problemen från 2017 då fäll
ningskemikalien inte fyllde sin uppgift har därför 
inte upprepats. Införandet av polymerdoseringen 
vid sandfånget har förstärkt avskiljningen av 
suspenderat material i försedimenteringen och 
avlastar på så sätt den redan hårt belastade bio
logiska reningen. 

1.  Verksamhetsbeskrivning 

5§ 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga 
påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges.

Forts...
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Ett nytt mellanspänningsställverk har byggts och 
tagits i drift under året. Det gamla var från 1975 
och klarade inte dagens och framtida krav för 
tillförlitlighet och personsäkerhet.

En ny pumpstation för renat avloppsvatten,  
så kallat processvatten, har tagits i bruk. Detta 
vatten används i reningsanläggningen för bl. a 
spolning av utrymmen och kylning av pumpar. 

Återställning av försedimenteringen från den 
gamla DeAmmonanläggningen har påbörjats. 
Rejektvattnet renas sedan 2017 i en ny anlägg
ningsdel (Demon).

En ny flödesmätare har installerats i tunnel
påsticket Tobaksmonopolet i Södertälje.

Utsläpp till vatten
Verksamheten ger upphov till utsläpp av 
 näringsämnen och metaller till recipienten, 
Himmer fjärden. Under 2018 har gällande villkor 
innehållits. Se vidare avsnitt 7 och emissions
deklaration.

Transporter
Verksamheten ger upphov till transporter. 
 Jämfört med 2017 har 2018 inneburit en ökning 
av transporter för slam, fordonsgas och avfall. 
Pågående renovering och ombyggnationer ger 
ökad mängd avfall. Företaget växer. Se vidare 
avsnitt 15.

Energi
Verksamheten förbrukar elenergi dels för 
 belysning och dels för drift av reningsprocesser 
och biogasproduktion samt till pumpning av 
avloppsvatten. Rötgas återanvänds till bio
gas för fordonsdrift, drift av gasmotor samt 
till  uppvärmning. Eventuellt överskott av gas 
 förbränns i en fackla. Energi användningen redo
visas i avsnitt 15. Energi förbrukningen ligger  
inom normal energiförbrukning för verket de 
senaste åren.

Buller
Verksamheten kan ge upphov till störningar för 
omgivningen. Se vidare avsnitt 7. 

Utsläpp till luft
Utsläpp till luft består av växthusgaser från 
 värmepannor, gasmotor, och från uppgraderings
anläggning samt från vattenreningsprocessen.  
Se vidare avsnitt 7.

Kemikalieanvändning
Reningsprocessen kräver även resurser i form av 
processkemikalier, där användning av metanol 
som kolkälla för kvävereningen samt en fällnings
kemikalie för fosforreningen. Som fällnings kemi
kalie har järnsulfaten under hösten 2018 bytts 
ut till Ekomix 1091, som är en vattenlösning som 
består av aluminium och järn (III) klorid.  
Se vidare avsnitt 15.

Forts...
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5 § 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller 
motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

2.  Tillstånd

Datum Myndighet Beskrivning

1981-01-19 Länsstyrelsen Reviderat kontrollprogram för Syvabs slamupplag inom fastig-
heten Hörningsholm 2:45, Botkyrka kommun.

1990-04-27 Koncessionsnämnden Tillstånd till upplag av avvattnat rötslam.

1993-09-28 Länsstyrelsen Beslut om avsättning av rötat avloppsslam från Himmerfjärds-
verket.

1996-04-19 Koncessionsnämnden Tillstånd till utsläpp av avloppsvatten samt genomföra ansökta 
utbyggnader och förändringar av reningsanläggningen. Tillståndet 
gäller för en inkommande vattenmängd av 130 000 m3 per dygn 
som årsmedeltal.

2008-03-13 Mark och miljööverdomstolen Miljööverdomstolen fastställer slutliga villkor för BOD.

2008-06-10 Länsstyrelsen Tillstånd enligt miljöbalken till ökad mottagning och rötning av 
externt organiskt material vid Himmerfjärdens avloppsrenings-
verk samt ändring av villkor. Ändring av tillståndet i Koncessions-
nämndens för att motta och röta maximalt 50 000 ton externt 
organiskt material för att framställa biogas samt tillstånd att 
för detta ändamål komplettera anläggningen med enheter för 
 mottagning och inmatning av material i rötkamrarna.

2012-04-11 Mark och miljödomstolen Tillstånd till utsläpp av avloppsvatten i Himmerfjärden efter 
rening i Himmerfjärdsverket gällande fosfor och kväve.

2012-08-22 Mark och miljödomstolen Tillstånd till överföringsledningar för avloppsvatten i Vårby fjärden 
(Mälaren) i Ekerö och Botkyrka kommuner. Tillstånd har inte 
tagits i anspråk.

2016-05-30 Länsstyrelsen Nytt tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid Himmer-
fjärdsverket. Tillståndet avser anläggning för:

• Avloppsrening med tillhörande tunnelsystem, pumpstationer 
och ledningar.

• Biologisk behandling av annat avfall än farligt samt fram-
ställning av gasformigt bränsle.

Tillståndet medger en

• Maximal belastning om 350 000 pe om året

• Mottagning och rötning av externt material om maximalt 
50 000 ton/år samt

• Produktion av fordonsgas om maximalt 4 000 000 Nm3/år.

Tillståndet avser även:

• Anläggning för mellanlagring av icke farligt avfall och

• Anläggning för förbränning av biogas.

Tillståndet har inte tagits i anspråk.
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Himmerfjärdsverket

Miljöfarlig verksamhet Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten

Allvarliga kemikalieolyckor Länsstyrelsen 

Recipientkontroll Länsstyrelsen

Pumpstation Eolshäll

Miljöfarlig verksamhet Stockholms kommun, Miljöförvaltningen

Pumpstation Pilkrog

Miljöfarlig verksamhet Södertälje kommun, Miljökontoret

5.  Tillsynsmyndighet

5 § 5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

Datum: Beslutsmyndighet: Beslutet avser:

1997-02-03 Länsstyrelsen Reviderat kontrollprogram för Himmerfjärdens reningsverk, recipient-
kontroll

2008-12-05 Botkyrka kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att med stöd av och hänvis-
ningar till miljöbalken förelägga Syvab att vidta försiktighetsmått för 
hantering av fordonsgas på fastigheten Hörningsholm 2:45.

2011-06-14 Länsstyrelsen Beslut om att verksamheten omfattas av skyldigheterna vid farlig 
 verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.

2013-09-02 Botkyrka kommun Anmälan om ändring av rejektvattenrening vid Himmerfjärdsverket.

2018-04-18 Mark och miljödomstolen Mark och miljödomstolen förlänger tiden till då överföringsledningar för 
avloppsvatten i Vårbyfjärden (Mälaren) i Ekerö och Botkyrka kommuner 
ska vara utförda till den 1 juli 2021.

2018-05-29 Kemikalieinspektionen Avgiftsbeslut kemikalieavgift och årsavgift för bekämpningsmedel 2018.

4.  Andra gällande beslut

5 § 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort 
redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket 
 industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om alternativvärde, 
dispens och statusrapport enligt 5 b §.

Datum: Beslutsmyndighet: Beslutet avser:

2018-06-21 Miljö- och hälsoskydds-
nämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna valet av byte av 
fällningskemikalie och ett införande av FAST-systemet i enlighet med 
anmälan och vad som framkommit i ärendet i övrigt.

3.  Anmälningsärenden beslutade under året

5 § 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälnings
pliktiga ändringar enligt ändringar enligt 1 kap. 10–11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) samt en kort 
redovisning av vad beslutet eller besluten avser.
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6.  Tillståndsgiven och faktisk produktion

5 § 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning.

Tillståndsgiven mängd/Annat mått Faktisk produktion/Annan uppföljning

Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 130 000 m3 
avloppsvatten per dygn som årsmedel.

Syvab har i snitt under året tagit emot 108 400 m3 avlopps-
vatten per dygn

Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 50 000 ton 
externt material per år

Syvab har under 2018 tagit emot och behandlat 44 800 ton 
externt material

Kommentar: Redovisning av resultat av mängder se emissionsdeklaration. Mottagen mängd avloppsvatten är något lägre än föregående 
år.  Mottagen mängd externt material har minskat med 1 500 ton i förhållande till föregående år. Under 2018 utfördes renoveringsarbeten på 
 mottagningsplatserna för externt material så en del material blev vi tvungna att styra bort.

7. Gällande villkor i tillstånd

5 § 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.

Villkor Kommentar

Beslut 1981-01-19 Länsstyrelsen 

1 Analysresultaten efter varje provtagning på 
 lakvatten från Syvabs slamupplag ska redovisas 
till länsstyrelsen och miljö- och hälsoskydds-
nämnden i Botkyrka.

Under 2018 har provtagning utförts 2 gånger enligt kontroll-
programmet. Villkor uppfyllt.

Se vidare avsnitt 8 och Bilaga A.

2 Rapportering av ovanstående ska ske i varje 
kvartalsrapport till länsstyrelsen och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden i Botkyrka.

Villkor uppfyllt, resultaten redovisas i kvartalsrapporterna. 

Se vidare avsnitt 8 och Bilaga A.

Beslut 1990-04-27 Koncessionsnämnden

3 Lakvatten från slamupplag ska ledas till Himmer-
fjärdsverket.

Villkor uppfyllt.

Beslut 1993-09-28 Länsstyrelsen

4 Avsättning av producerad avvattnat slam ska 
redovisas i miljörapport.

Villkor uppfyllt. Se vidare avsnitt 8 och Bilaga B.

Beslut 1996-04-19 Koncessionsnämnden

5 Om inte annat framgår av detta beslut, ska 
verksamheten – inbegripet åtgärder för att 
minska vatten- och luftföroreningar, avfall och 
andra störningar för omgivningen – bedrivas i 
huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget 
uppgett eller åtagit sig i ärendet. Mindre ändring 
får företas efter beslut av tillsynsmyndigheten, 
under förutsättning att ändringen inte medför 
ökad störning för omgivningen.

Villkor uppfyllt. Aktuell driftsituation kontrolleras dagligen via 
övervakningssystemet Citect av ansvarig driftledare. Process-
parametrar kontrolleras dagligen av dedikerad processingenjör. 
Daglig avstämning sker mellan driftledare och processingenjör 
varvid aktuella relevanta åtgärder vidtas. Larm och beredskap 
finns övrig tid för eventuella process- och driftstörningar. Allt 
avfall som uppkommer vid anläggningen transporteras till 
godkänd mottagare. Se vidare avsnitt 9 och 13 samt Bilaga C. 
Förändringar och händelser anmäls till tillsynsmyndigheten.

6 Utbyggnaden av teknik med fluidiserande bädd 
vid Himmerfjärdsverket ska vara slutförd senast 
den 31 december 1996.

Anläggningen togs i drift i början av 1997. Villkor uppfyllt.

7 Val och byte av fällningskemikalier får endast ske 
efter godkännande av tillsynsmyndigheten.

Byte från järnsulfat till Ekomix genom FAST-systemet skedde 
under hösten efter samråd med tillsynsmyndigheten. Tillstånd 
erhölls 180621. Villkor uppfyllt.

Forts...
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Forts...

Villkor Kommentar

8 Bolaget ska vidmakthålla optimal reglering av 
tillrinningen från tunnelsystemet till reningsverket 
i syfte att utjämna flödet och begränsa omfatt-
ningen av bräddning

Framtagen flödesstrategi följs upp på dagliga möten mellan 
driftledare och processingenjör rörande aktuell driftsituation. 

Ingen bräddning har skett av orenat avloppsvatten på avlopps-
nätet uppströms Himmerfjärdsverket. 

Förbiledning har skett före det biologiska reningssteget i syfte 
att upprätthålla en hög kväverening. Denna bräddning ingår i 
bolagets provtagning och analys och ingår i utsläppsvillkoren. 
Villkor uppfyllt.

9 Bräddning vid reningsverket på grund av hög 
tillrinning av avloppsvatten får ske endast genom 
därför avsedd utloppsledning. Bräddning i övrigt 
vid brädd- och nödutlopp i bolagets tunnelsys-
tem får ske endast i samband med haverier eller 
reparationer i överföringsledningssystemet eller 
av därmed jämförlig anledning. Planerad brädd-
ning i samband med reparationer eller i andra 
planerade situationer som är påverkbara ska ske i 
samråd med tillsynsmyndigheten.

All bräddning på Himmerfjärdsverket, vilket motsvarar förbiled-
ning av grovrenat avloppsvatten före den biologiska reningen, 
blandas med övrigt renat vatten för provtagning och analys av 
utgående vatten. Bräddat vatten leds ut tillsammans med övrigt 
renat vatten i avsedd utloppsledning. 

Dialog har förts under året med tillsynsmyndigheten i samband 
med behov av bräddning. Villkor uppfyllt.

10 Vid driftstörningar i reningsverket eller i avlopp-
sanläggningen i övrigt eller om del av anlägg-
ningen tas ur drift för underhåll, reparation o dyl. 
ska bolaget vidta lämpliga åtgärder till motver-
kande av vattenförorening och andra olägenhe-
ter för omgivningen. Uppkommer det i övrigt olä-
genheter i samband med reningsanläggningens 
drift eller till följd av avloppsutsläpp i recipienten, 
ska bolaget vidta åtgärder för att i möjligaste mån 
begränsa störningarna.

Tillsynsmyndigheten ska vid sådana tillfällen 
underrättas snarast möjligt.

Ett datoriserat underhållssystem Infor EAM används som 
 verktyg för förebyggande underhåll. Planerat underhåll ska i gör-
ligaste mån utföras vid torrvädertillrinning och efter  avstämning 
mot reningsresultaten och aktuell status i reningsprocessen. 

Underhållsarbeten vid pumpstationen i Eolshäll skall, när så 
behövs för att undvika olägenheter, planeras så att befintliga 
bassängvolymer kan användas för att lagra avloppsvatten 
under arbetet. Vid driftstörningar i pumpstationen ska bassäng-
volymerna utnyttjas på samma sätt.

Dialog upprätthålls med tillsynsmyndigheten i samband med 
störningar i verket och vid utsläpp på avloppsnätet. 

Aktuell driftsituation kontrolleras dagligen via övervaknings-
systemet Citect av ansvarig driftledare.

Processparametrar kontrolleras dagligen av dedikerad process-
ingenjör. Daglig avstämning sker mellan driftledare och 
 process ingenjör varvid aktuella relevanta åtgärder vidtas.

Underrättelse sker till tillsynsmyndigheten och länsstyrelsen vid 
varje bräddning. Sammanställning av bräddningar redovisas 
i kvartalsrapporter och miljörapport. Bräddningar som sker 
vid Eolshäll eller Pilkrog meddelas även miljöenheten i berörd 
kommun. 

Bräddade volymer, se Bilaga D. Villkor uppfyllt.

11 Slamhantering vid reningsanläggningen ska ske 
på ett sådant sätt att olägenheter för omgivningen 
inte uppkommer.

Anläggningen bedrivs med ett förebyggande underhåll för 
att minimera risk för driftstörningar. Som ett verktyg till detta 
används underhållsprogrammet Infor EAM.

Mottaget organiskt material som kan dra till sig skadedjur 
förvaras på ett sådant sätt att skadedjur inte kan få tillträde till 
materialet.

Avvattnat slam transporteras i ändamålsenligt väl rengjort 
 transportfordon. Villkor uppfyllt.

Forts...
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Villkor Kommentar

Beslut 1996-04-19 Koncessionsnämnden

12 Buller från anläggningen ska begränsas så att 
verksamheten inte ger upphov till högre ekviva-
lent ljudnivå utomhus vid bostadsbebyggelse än:

• 50 dB (A) dagtid, kl 07–18
• 45 dB (A) kvällstid, kl 18–22
• 40 dB (A) nattetid, kl 22–07

Bullermätning utförs vartannat år. Under 2018 utfördes inga 
mätningar. Inga inkomna klagomål under 2018. Villkor uppfyllt.

13 All utvunnen biogas som inte nyttiggörs för 
produktion av fordonsbränsle, uppvärmning eller 
tillgodoseende av annat internt energibehov ska 
samlas upp och förbrännas. Vid haverier eller 
underhållsarbeten i gasklocka, gasfackla och 
 värme- eller elproduktionssystem ska bolaget 
vidta åtgärder för att minimera utsläppen.

Den gas som inte uppgraderas till fordonsgas, eller används för 
interna energibehov förbränns i fackla. Mängd facklad gas var 
6 % av den totala gasproduktionen. Se mer info under avsnitt 15. 
Metanutsläpp från anläggningen minimeras genom täthets-
kontroller i gassystemet.

Ökade halter gas kan detekteras via det fasta gasvarnings-
systemet eller vid normal rondering. Gasläckage kan även 
 upptäckas via ändrad lukt i de rum som ronderas eftersom 
rågas har en specifik doft

Årlig kontroll utförs av Dekra. Vid haverier eller underhålls-
arbeten i gassystemet ska gasen förbrännas i fackla så att den 
inte släpps ut till atmosfären.

Som ett verktyg till detta används underhållsprogrammet  
Infor EAM.

Komponenter och annan materiel som behövs för underhåll av 
gassystemet lagerhålls vid Himmerfjärdsverket och hos service-
företag i den omfattning som krävs för att säkerställa snabba 
åtgärder vid haverier

Detta villkor enligt koncessionsnämndens beslut från 1996 
 ändrades genom miljöprövningsdelegationens beslut från 
2008-06-10. Villkor uppfyllt.

14 Utsläppen av kväveoxider från förbränningen av 
rötgaser får som riktvärde inte överskrida 0,10 g 
NOx/MJ

Under 2018 utfördes inga mätningar. Nästa mätning sker 2019. 
Kontroll utförs vartannat år av Force Technology. Se vidare 
Bilaga E. Villkor uppfyllt.

15 Stofthalten i rökgaserna från slamtorken får r ikt-
värdet inte överstiga 0,05 g/Nm3 torr gas.

Mätning ej aktuell då slamtorken är avvecklad. Se vidare Bilaga E 
för tidigare mätningar. Villkor uppfyllt.

16 Om besvärande lukt uppstår i omgivningarna ska 
bolaget vidta åtgärder för att motverka störning-
arna.

Driftledaren kontrollerar vid daglig rondering om störande, 
onormal lukt uppkommer vid någon anläggningsdel. Om dålig 
lukt uppkommer i någon anläggningsdel kontrolleras orsaken 
och lämplig åtgärd utreds och vidtas i samråd med process-
avdelningen.

På Syvabs hemsida, www.syvab.se finns information till 
 allmänheten om vem som ska kontaktas om besvärande lukt 
uppkommer. Vid klagomål från allmänheten om dålig lukt eller 
annan olägenhet utreds orsaken och åtgärder vidtas om orsaken 
till olägenheterna är Syvabs verksamhet. Syvab anser därmed att 
villkoret är uppfyllt. Inga inkomna klagomål under 2018.

Forts...

Forts...
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Villkor Kommentar

Beslut 1997-02-03 Länsstyrelsen

17 Recipientkontroll ska utföras i enlighet med 
 recipientkontrollprogrammet i beslutet. 
 Preliminära provtagningsdata ska rapporte-
ras för att ge en uppfattning om recipientens 
tillstånd och eventuell förekomst av observerade 
 avvikande händelser.

Recipientprovtagningen har under 2018 fortsatt utföras av 
Stockholms Universitet. Kontaktperson Jakob Walve

Mail: jakob.walve@ecology.su.se

För resultat se www.syvab.se/himmerfjardsverket/himmerfjarden 
länk www2.ecology.su.se/dbhfj/index.htm

Se Bilaga F för provtagningsfrekvens under 2018. 

Villkoret är uppfyllt.

Beslut 2008-03-13 Mark och miljööverdomstolen

18 Utsläppsvillkoret för BOD
7
 fastställs slutligt till  

8 mg/l som års- och gränsvärde samt kvartals- 
och riktvärde.

Årsmedelvärdet 2018 för BOD är 6,0 mg/l. Kvartalsvärdena var 
under resp. kvartal under året följande: 6,9, 5,7, 5,6 och 5,9 mg/l. 
Samtliga års- och gränsvärden samt kvartal- och riktvärden 
för året har innehållits. Utsläppshalter och mängder redovisas i 
emissionsdeklarationen samt i Bilaga G.

Villkor uppfyllt.

Beslut 2008-06-10 Länsstyrelsen

19 Bolaget har tillstånd enligt miljöbalken att motta 
och röta maximalt 50 000 ton externt organiskt 
material för att framställa biogas vid Himmer-
fjärdens avloppsreningsverk samt lämnar tillstånd 
att för detta ändamål komplettera anläggningen 
med enheter för mottagning och inmatning av 
materialet i rötkamrarna.

Mottaget organiskt material vägs och registreras. Mottagen 
mängd under 2018 är 44 800 ton vilket underskrider givet villkor. 
Villkor uppfyllt.

Beslut 2011-06-14 Länsstyrelsen

20 Verksamheten omfattas av skyldigheterna vid 
 farlig verksamhet enligt 2 kap 4§ (2003:778) 
lagen om skydd mot olyckor.

En riskbedömning sker rutinmässigt i samband med det 
 systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet inom Seveso.  
Se vidare avsnitt 14. Villkor uppfyllt.

Beslut 2012-04-11 Mark och miljööverdomstolen

21 Utsläppen av kväve och fosfor får inte överskrida 
följande begränsningsvärden (årsmedelvärden) 
fr.o.m. 2013; 

totalkväve 8 mg/l och totalfosfor 0,4 mg/l.

Årsmedelvärde för totalfosfor år 2018 är 0,37 mg/l och för 
totalkväve 5,7 mg/l. Samtliga begränsningsvärden har innehållits 
för 2018. Utsläppshalter och mängder på utgående behandlat 
avloppsvatten redovisas i emissionsdeklarationen och Bilaga G. 
Villkor uppfyllt. 

Tillstånd 2012-08-22 Mark och miljödomstolen

22 Mark och miljödomstolen lämnar sökanden 
tillstånd enligt miljöbalken att få lägga ner över-
föringsledningar för avloppsvatten i Vårbyfjärden.

Syvab har till mark och miljödomstolen i Nacka tingsrätt ingivit 
en begäran om förlängning av gällande tillstånd. Inget politiskt 
genomförandebeslut fattat i ärendet under 2018.

Beslut 2016-05-30 Länsstyrelsen

23 Miljöprövningsdelegationen har lämnat nytt 
tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid 
Himmerfjärdsverket.

Det nya tillståndet har ej tagits i bruk under 2018.

Forts...

10 Syvab miljörapport 2018



Samtliga gränsvärden uppfylldes 2018. Halterna 
(mg/l) av utgående kväve, fosfor, BOD och COD 
har samtliga minskat jämfört med 2017.  
Resultaten återges i bilaga G. 

Utgående mängder (ton/år) av näringsämnena 
har minskat för 2018. Mest påtaglig är utgående 
mängd kväve som har minskat från 370 till 235 
ton/år. Att kvävereningen gått så mycket bättre 
2018 beror på en rad orsaker. Framförallt har 
inkommande belastning minskat jämfört med 
2017, från 1 482 till 1 362 ton/år. Vi kan se att den 
specifika belastningen uttryckt i g/person, dag 
minskar över tid till Himmerfjärdsverket. Det 
betyder att inkommande mängd kväve minskar 
trots att antal anslutna till verket ökar. Reningen 
har förstärkts med FASTsystemet och 2018 var 
dessutom ett torrt år, med lägre flöden och en 
varm och torr sommar. Det gjorde att vi period
vis kunde pressa ned kvävehalterna till mycket 
låga nivåer.

Inkommande mängder av BOD, COD, fosfor 
och kväve återfinns i emissionsdeklarationen. 
 Mängderna av BOD, COD och fosfor i inkom
mande avloppsvatten har ökat under 2018 
medan kvävet har minskat. 

Mycket fokus har varit på reningen av fosfor 
under året. Ny fällningskemikalie har testats 
för att få bukt med problemen som rådde 2017, 
då inte fällningen av fosfat fungerade tillfreds
ställande. Intrimningen av nya FASTsystemet 
har skett under hösten. Även mycket fokus 
och arbete har lagts på skivdiskfiltret för att 
säkerställa låga utgående halter av suspenderat 
 material från anläggningen. Arbetet har gett 
goda resultat.

Det har förekommit bräddningar ifrån Himmer
fjärdsverket och Syvabs pumpstation i Eolshäll 
under 2018. I bilaga D redovisas volymer och 
orsak till bräddning för varje enskilt brädd

tillfälle. För analysresultat på bräddat vatten, se 
emissionsdeklaration. Mängden bräddat vatten 
ifrån Himmerfjärdsverket har under år 2018 
 uppgått till 336 100 m3. Störst mängd av detta, 
306 200 m3 bräddades under snösmältningen 
under två veckor i januari och februari. Detta 
vatten är partiellt renat då det har passerat 
 mekanisk och kemisk rening och förbileds 
 bio logiska reningen efter försedimenteringen. 

Mängden bräddat vatten ifrån Syvabs pump
station i Eolshäll uppgick totalt till 7 900 m3 och 
var orsakat dels av snösmältning i februari och av 
åska som slog ut en pump i juli.

Mängden producerat slam har ökat något mer än 
tidigare år. 

Metallhalterna i slammet understiger den nivå 
där metallerna blir begränsande vid tillförsel av 
metaller till åkermark, Bilaga B i NFS 1994:2.

Metallhalterna i slammet klarar gränsvärdet  för 
användning av slam i jordbruket, SFS 1998:944.

Årets provtagning av lakvatten från slamupplag 
visar fortsatt variation i de olika provpunkterna. 
Resultaten från 2018 visar att de ligger inom 
samma variation jämfört med föregående års 
provtagningar på lakvatten. Se vidare bilaga A.

Mottagen mängd avloppsvatten för 2018 är  
ca 2 % lägre jämfört med år 2017. Statistik 
 hämtad från SMHI visar att 2018 var ett torrt år. 
Se Bilaga H.

Antalet anslutna personekvivalenter, pe,  uppgår 
till 253 600 varav ca 20 000 pe härrör från 
 industri. Anledningen till att antal anslutna 
fysiska personer och antal anslutna person
ekvivalenter skiljer sig mycket åt beror på att 
nedbrytning av BOD sker i den fem mil långa 
tunneln in till verket. Faktiskt uppmätt BOD 
samt antalet anslutna personer redovisat av 
 respektive kommun visar att BODbelastningen 

8.  Kommenterad sammanfattning av mätningar och 
beräkningar

5 § 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar 
som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa.

Forts...
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till Himmerfjärdsverket 2018 är 53 g/person, 
dygn. Definitionen för beräkningen av antal pe är 
70 g/person, dygn.

Avvikande provtagning har under året skett vid 
följande tillfällen:

 ■ 2–3 augusti uteblev analysen av PTOT, COD 
och TOC på bräddat vatten. Övriga parametrar 
analyserades.

 ■ Vecka 46 analyserades inte PTOT i utgående 

vatten på grund av tekniskt missöde hos det 
ackrediterade laboratoriet SYNLAB. 

Inga övriga avvikande mätningar har  förekommit  
med avseende på flödesstyrd provtagning, 
provhantering och analys. Se vidare Bilaga I för 
förteckning av provuttag under 2018. Övriga 
kontroller enligt egenkontrollprogrammet har 
genomförts enligt plan.

Forts...
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Plan för Egenkontroll finns för kontroll av 
avloppsvatten och kontroll av slam i överens
stämmelse med omfattningen i föreskrifterna 
NFS 2016:6 och NFS 1994:2.

Under innevarande år har nedanstående större 
åtgärder genomförts för att ytterligare förstärka 
och säkra anläggningens drift och funktioner. 
Löpande och förebyggande underhåll sker dess
utom kontinuerligt.

 ■ Uppstart av FASTsystemet som innebär dose
ring av en ny fällningskemikalie samt dosering 
av två polymer före och efter sandfång.

 ■ Nytt mellanspänningsställverk har byggts och 
tagits i drift. Ersätter det gamla från 1975.

 ■ Ny pumpstation för processvatten har tagits  
i drift.

 ■ Ny omrörare har installerats i mellanlagret för 
externt organiskt material (förtjockare 2).

 ■ Ny flödesmätare har installerats i Tobaks
monopolet.

 ■ Träd har avverkats på området och utanför 
 staketet för förstärkning av det yttre skal
skyddet.

 ■ Fluidbädd 2 har renoverats med ny sand.

 ■ Servituten runt våra tunnelpåslag har 
 förnyats.

 ■ Högtryckskompressorerna i fordonsgas
anläggningen har renoverats.

 ■ För att säkra fordonsgasproduktionen under 
den varma årstiden har en gaskylare installe
rats på inkommande ledning till anläggningen 
i syfte att fälla ut vatten.

 ■ Inloppsrören till huvudpump 5 och 6 har 
kompletterats med kraftigare rörstöd för att 
minska svängningar i röret.

 ■ Nya rör har installerats i och utanför 
 kemi kaliebyggnaden för förbättrad styrning 
av kemikaliedoseringen till flotations
anläggningen. 

 ■ Mottagningsstationen för externt organiskt 
materials om kräver hygienisering (ABP 
material) har genomgått en större renovering.

 ■ Provtagare har installerats i tunnelpåslagen 
Tobaksmonopolet, Rönninge, Alby övre 
och Alby nedre. Vi har även fått tillgång till 
 Stockholm Vatten och Avfalls provtagare i 
pumpstationen i Eolshäll.

Följande revisioner av kvalitets och kontroll
system samt besiktningar av utrustningar har 
genomförts under 2018.

 ■ Periodisk läckagekontroll av samtliga anmäl
ningspliktiga aggregat. Årlig besiktning har 
utförts. Se vidare Bilaga J.

 ■ Granskningen av kvalitetssystemet för slam
certifiering, Revaq, revision genomförd av 
RISE den 13 november 2018.

 ■ Tillsynsmyndigheten Botkyrka genomförde 
tillsyn den 31 januari, 26 april, 11 september 
och 15 november 2018.

 ■ Omprövning av Syvabs Hållbarhetsbesked, 
hållbarhetskriterier (HBK), revision genom
förd 28/11. Intyg för godkänd omprövning 
erhölls 181219.

9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och 
kontrollfunktioner

5 § 9. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 
samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer. 
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Ett kontinuerligt förebyggande underhåll samt 
kontroll och styrning av reningsverkets anlägg
ningsdelar sker dagligen för att parera störningar 
i processen. 

Införande av FASTsystemet och byte av fäll
ningskemikalie var den största åtgärden under 
året. Den tidigare fällningskemikalien Hepta 
( järnsulfat) hade under sensommaren tre år i 
rad (20152017) inte haft önskad effekt. Järnet i 
hepta reagerade med svavel i inkommande vatten 
istället för med den lösta fosforn (fosfat). Att byta 
fällningskemikalie var nödvändigt. Varför svavel 
har ökat så mycket är ännu okänt och frågan 
lyfts under 2019 i Syvabs uppströmsarbete med 
anslutningskommunerna. Den nya fällningske
mikalien, Ekomix 1091, är en vattenlösning som 
består av aluminium och järn (III) klorid. Genom 
att gå över till denna produkt övergick fällningen 
av fosfat från så kallad simultan fällning till så 
kallad förfällning. All fällning är således klar före 
den biologiska reningen, vilket i sin tur frigör 
plats för ökad kväverening i de  biologiska voly
merna. Uppstarten av FAST skedde 180911 och 
intrimning pågick under  hösten. Från vecka 46 
erhölls mycket låga  utgående halter av fosfor. 

Den biologiska reningen för nitrifikation som 
sker i aktivt slam är verkets trånga del. Vid 
höga flöden och belastningar samt vid utsläpp 
av  giftiga ämnen på nätet kan nitrifikationen 
 förloras och utgående kväve från anläggningen 
ökar. Att återetablera en förlorad nitrifikation 
varierar mycket, allt mellan någon vecka till 
många månader. 2013–2014 tog det nio månader 
att återetablera processen efter ett industri
utsläpp, med kraftig förhöjda utsläpp av kväve 
som följd. Genom att förbileda vatten efter för
sedimenteringen vid höga flöden och vid utsläpp 
på nätet skyddas den biologiska reningen. 

Förbi ledningen höjer visserligen utgående kväve 
något, men det sker under en kontrollerad 
period och förbi ledningen provtas och blandas 
med övrigt renat vatten före provtagning och 
ingår i Syvabs utsläppsvillkor, som gäller som 
årsmedelvärde. Så fort flödet sjunker eller det 
potentiellt giftiga ämnet har passerat leds allt 
vatten åter igenom kvävereningen som då har en 
fullt fungerande process. Genom förfällning med 
FASTsystemet har avskiljningen av fosfor och 
BOD förbättrats över försedimenteringen, vilket 
har ökat kvali teten på vattnet som förbileds den 
biologiska reningen.

Under 2018 bräddades vatten på Himmerfjärds
verket under följande omständigheter:

 ■ Snösmältning och höga inkommande flöden i 
januari och februari. 

 ■ Kraftig regnskur i augusti.

 ■ Driftstörning pga. att uppstarten av nya 
FASTsystemet sammanföll med inkoppling av 
nya ställverket, vilket krävde att anläggnings
delar kopplades ur för att kunna kopplas in i 
det nya ställverket.

 ■ Olja i inkommande vatten 6/11. Källan till 
utsläppet har inte identifierats. Samtliga 
anslutningskommuner har informerats och 
händelsen polisanmäldes, dock utan åtgärd.

 
Under hösten började en av verkets fyra fluid
bäddar för denitrifikation förlora sin funktion. 
Beslut togs att stoppa denna linje och renovera 
den. Arbetet innebär att rör rensas, utrustning 
ses över och byts vid behov samt bädden får ny 
sand. 

10.  Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella 
driftstörningar, avbrott, olyckor mm

5 § 10. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, 
avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat 
 medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa.  
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egen
kontrollansvar.

Forts...
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Åtgärder gjorda under 2018:

 ■ Ett fortlöpande arbete med att mäta och 
genomföra uppgraderingar av Syvabs pumpar 
utförs för att spara energi.

 ■ Elförbrukningen arbetas med som internt 
bonusmål. Fokus på minskning av användning 
av el inom verksamheten.

 ■ Utbyte av gamla elarmaturer har fortsatt 
under året, bl.a. tunnelpåslaget i Alby.

 ■ Digitalisering av Syvabs tillbudsrapport har 
genomförts vilket minskar användningen av 
papper.

 ■ Luftvärmepump installerad i fastigheten 
 Elsaborg. Ersätter gamla elelement.

 ■ Installation av laddare för elbilar har genom
förts under året. 

 ■ Dricksvatten för rengöring av utrustning i 
anläggningen har ersatts med utgående renat 
avloppsvatten tillsammans med ett boxfilter.

11. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska 
verksamhetens förbrukning av råvaror och energi

5 § 11. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi. 

12.  Ersättning av kemiska produkter mm

5 § 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller 
 människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga. 

Egenkontrollen sker med årlig inventering av 
kemikalieförteckningen på laboratoriet och inom 
anläggningen. 2018 ersattes järnklorid med 
 Ekomix som ny fällningskemikalie.

Inga andra kemiska produkter som kan medföra 
risker för miljön eller människors hälsa har bytts 
ut under 2018. Se bilaga N.

Tack vare styrning av höga flöden och utsläpp 
samt snabb parering av driftstörningen i fluid
bädden har kvävereningen fungerat mycket bra 
under 2018 och utgående värde uppgick till  
5,7 mg/l.

Himmerfjärdsverket står inför en om och 
utbyggnad. Anläggningen behöver bli större för 
att klara Stockholms tillväxt samt uppnå de nya 
reningskravet i tillståndet som erhölls i maj 2016. 

Ombyggnaden innebär framförallt en utbygg
nad av den biologiska reningen för att förstärka 
kväve reningens kapacitet samt införandet av ett 
nytt filtersteg (MBR). Styrelsen fattade i oktober 
2018 ett investeringsbeslut för om byggnaden.  
Vid årets slut hade samtliga ägare godkänt 
 investeringen. Borgenstäckning har gjorts av 
samtliga kommuner förutom Stockholm stad. 
Enligt besked ska Stockholm fatta borgens beslut 
i mars 2019.

Forts...
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14. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov 
till olägenheter för miljö och människors hälsa

5 § 14. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker 
som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. 

Åtgärder för minskad 
 miljöpåverkan
Större arbeten med miljöbesparande effekter 
under 2018:

 ■ Förstärkt reningen med det så kallade 
FASTsystemet i syfte att klara ålagda renings
krav för kväve och fosfor. 

 ■ Nytt arbetssätt har införts för arbetet med det 
förebyggande underhållet. 

 ■ En av fluidbäddarna har genomgått en större 
renovering för att säkerställa reningen kväve.

 ■ Ny pumpstation för processvatten har tagits i 
drift i syfte att säkerställa pålitlig drift av den 
maskinella utrustningen. 

 ■ Översyn har gjorts med avseende på styrning, 
underhåll, kemikalietvätt i skivdiskfiltret för 
att öka säkerheten.

 ■ Den nya rejektvattenreningen är i full drift.

 ■ På Syvab tillämpas källsortering av avfall med 
inriktning på materialåtervinning.

 ■ På Syvab finns flera stationer för olika typer  
av avfall.

 ■ Metallskrot sorteras i tre olika fraktioner, 
rostfritt, aluminium samt järnskrot för 
 fragmentering.

 ■ Kabelskrot och elektronikskrot samt plast 
sorteras ut i separat behållare.

 ■ För farligt avfall finns en särskild uppsamlings
plats där bland annat spillolja, aerosoler, 
färg rester, oljefilter samt absol och oljetrasor 
sorteras.

 ■ Spilloljan samlas upp i separat tank för 
 återvinning.

 ■ Blybatterier sorteras separat för metall   åter
vinning

 ■ Wellpapp, kontorspapper och krympplast 
 sorteras ut separat för materialåtervinning 
övrigt papper och plast sorteras som bränn
bart för energiåtervinning.

 ■ Förpackningsrester från behandling av avfall 
till biogasproduktion går till förbränning/
energiåtervinning.

 ■ Gallerrens avvattnas och går till förbränning/
energiåtervinning.

Under 2018 har Syvabs verksamhet genererat  
ca 1 900 ton avfall, rötslam ej inräknat.

Av detta är det endast 2,15 ton som gått till 
deponering under 2018, allt annat har åter
vunnits som material eller energi.

Syvab har under året fortsatt med källsortering 
av återvinningsbart material i syfte att minska 
mängden avfall. Se Bilaga C.

13. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet

5 § 13. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från 
verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 
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Uppströmsarbete
Himmerfjärdsverket är certifierat enligt 
Revaq. Certifieringen medför ett krav på aktivt 
 uppströmsarbete i syfte att minska mängden 
 prioriterade metaller i inkommande avlopps
vatten och att eliminera utsläpp av utfasnings
ämnen enligt Kemikalieinspektionens priorite
ringsguiden – PRIO, till spillvattennätet från de 
A, B, C och Uverksamheter som är anslutna 
till Himmerfjärdsverket. Respektive kommun 
ansvarar för att uppströmsarbete genomförs i 
berörda verksamhetsområden.

 
Ur slamkvalitetsynpunkt är det även 2018 
 tillflödet av kadmium, koppar, nickel 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 efterlevnad av råd och krav.

Nedan följer några av de aktiviteter som pågått 
under 2018:

 ■ Studiebesöksverksamhet vid Himmerfjärds
verket med totalt 1 797 besökande under året.

 ■ I Botkyrka har man tillsammans med driftiga 
driftkillar dragit igång ett pilotprojekt med 
avloppsinformation i Lindhov där det är stora 
problem med att skräp fastnar i pumpstatinen.

 ■ I Salem har man fortsatt samla in kemikalie
listor hos anslutna verksamheter.

 ■ I Södertälje är en förstudie klar för rening 
med aktivt kol och metallavskiljare för lak
vatten från Tveta återvinning.

 ■ I Stockholm har man utfört provtagningar 
och spårningar i ledningsnätet. Gjort infor
mationsinsatser till studieförbund och skolor 
angående kadmium i konstnärsfärg.

Åtgärder för att förebygga olyckor 
och identifiera risker 

 ■ Ny rutin för skyddsronder har arbetats fram. 
Biträdande produktionschef och de två 
skyddsombuden genomför skyddsrond 1 gång/
vecka. Olika anläggningsdelar besöks varje 
vecka och vid rondering deltar även respektive 
områdesansvarig.

 ■ Vår tillbudsrapport har digitaliserats. 
 Medarbetarna hittar denna på vårt intranät 
och anmälan skickas sedan automatiskt till 
närmsta chef, som i sin tur gör bedömning om 
eventuella åtgärder. Åtgärderna registreras 
sedan i vårt underhållssystem och arbetena 
faller ut som prioriterade arbetsordrar.

 ■ Skyltningen på området har setts över och ska 
uppdateras under 2019.

 ■ Ny promenadväg har anlagts för studiebesök.

 ■ Hanteringen av kemikalier för tvätt av 
 skivdiskfiltret har förbättrats. Förändringen 
 medför mer automatik och mindre hand
havande för personalen.

 ■ Provtagning av legionella har skett i 
Demonanläggningen som renar rejekt
vattnet från avvattning av slam. Provtagning 
skedde efter larm att det upptäcks på andra 
anläggningar. Ingen legionella kunde påvisas 
i Syvabs anläggning. Ansiktsskydd ska ändå 
användas vid arbete med öppen lucka mot 
vattenfasen. 

 ■ Arbete har lagts ned på att minska övertids
arbetet. Övertiden minskade med 15 % under 
2018 jämfört med året innan.

 ■ En ABCutbildning och en brandövning har 
genomförts för all personal under året. 

 ■ Syvab satsar på friskvård för sin personal. 
Personalen har förmånen att träna 1 h/vecka 
under arbetstid och ersättning utgår vid köp 
av träningskort eller dylikt. Under året hölls 
en stegtävling med högt deltagande samt 
 organiserade träningspass med yoga och 
cirkel träning i Syvabs egna gym. 
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15. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av 
varor som verksamheten tillverkar

5 § 15. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga mil
jöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder 
detta eventuellt har resulterat i. 

Avvattnat slam
RagnSells AB hanterar allt avvattnat slam som 
lämnar reningsverket och avyttras till bland 
annat lantbruk och jordtillverkning. Se vidare 
emissionsdeklaration och Bilaga B.

Återanvändning av slam är både miljöriktigt 
och lämpligt, och uppfyller de nationella som 
regionala miljömålen för slamanvändning. 
 Slamkvaliteten för slam från Himmerfjärdsverket 
uppfyller metallkraven enligt gällande regelverk 
och de rekommenderade riktlinjer som gäller för 
de organiska miljögifterna. Föroreningsinnehållet 
i slammet från verket skiljer sig inte från slam 
som produceras vid andra större reningsverk.

I och med att verksamheten blev certifierad 2010 
enligt Revaqs regelsystem har verksamhetens 
resurser för uppströmsarbete utökats. Huvud
syftet med uppströmsarbetet är att långsiktigt 
förbättra slamkvaliteten genom att begränsa 
utsläpp av ovidkommande ämnen och för
oreningar till spillvattensystemet.

Behandlat avloppsvatten
Allt avloppsvatten har samlats upp och renats 
innan utsläpp, med undantag för några brädd
tillfällen vid verket och Eolshälls pumpstation. 
Det behandlade avloppsvattnet uppfyller bolagets 
särskilda villkor för resthalter av fosfor, kväve 
och BOD. Se vidare emissionsdeklaration och 
Bilaga G.

Gasproduktion och användning
Biogasproduktionen 2018 är något lägre än 2017. 
Totalt producerades 7,83 MNm3 biogas, med 
metanhalten runt 64 %. Av den totala gasproduk
tionen har 55 % förädlats till fordonsgas, 25 % 
användes till drift av gasmotorn, 14 % användes 
till uppvärmning i pannorna och 6 % har facklats. 

Produktionen av fordonsgas uppgick till 2,354 
MNm3. Transporter till verket för gasproduk
tion  består främst av transporter med organiskt 
 material och transporter från verket består av 
uppgraderad biogas. Se vidare Bilaga K.

Transporter 
Transporter till och från verket låg på ca 4 700 
st. under 2018. Antalet transporter för verksam
heten redovisas i Bilaga L. Transporterna till och 
från verket är något fler än 2017. Antalet lättare 
transporter uppskattas till 2–3 per dag, under 
årets 260 arbetsdagar. Ca 80 % av Syvabs egna 
fordon drivs med biogas.

Kemikalieanvändning
Processkemikalierna tillsätts i reningsprocessen 
och är nödvändiga för att nå de reningskrav som 
ställs. I Bilaga M redovisas mängden inköpta 
processkemikalier under 2018. I Bilaga N 
 redovisas en klassificering av använda process
kemikalier. Processkemikalierna använda år 
2018 är i stort detsamma som de som användes 
år 2017. Vissa skillnader i förbrukad mängd har 
före kommit mellan dessa år. 

 ■ Jämfört med 2017 har tillsats av järnsulfat 
minskat och polyaluminiumklorid ökat. Detta 
beror på järnsulfat ersatts med Ekomix i det 
nya FASTsystemet. Se mer detaljerad beskriv
ning i avsnitt 10. 

Energi
Den totala energianvändningen (inklusive 
 el energi och gas) för verket låg under 2018 på 
42,6 GWh, vilket ligger inom normal energi
användning för verket de senaste åren. Överskott 
av gas facklas bort. Verksamheten förbrukar 
elenergi för drift av reningsprocesser och biogas

18 Syvab miljörapport 2018



produktion samt till pumpning av avloppsvatten. 
Verksamheten har inte använt någon olja för 
uppvärmning under 2018. Energianvändningen 
för el, olja och gas redovisas i Bilaga O.  
20 m3 olja lagras på Himmerfjärdsverket som 
reserv om det skulle bli brist på biogas för upp
värmning i pannorna.

Renvatten 
Renvatten levereras från Botkyrka kommun 
och den registrerade vattenförbrukningen har 
för 2018 uppgått till 65 700 m3. Vattenförbruk
ningen vid reningsverket sker i huvudsak för 
sanitära ändamål, disk, tvätt och kemikalie
beredning. 

Köldmedia 
Kylgruppen AB, ett certifierat företag med 
 certifieringsnummer C565, har utfört den årliga 
kontrollen av samtliga anmälningspliktiga 
aggregat. Kontrollrapport översänds separat till 
tillsynsmyndigheten. Se förteckning i Bilaga J. 
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Industriutsläppsverksamheter

5 b §. Industriutsläppsverksamheter 
5 b § För verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) är industri
utsläppsverksamheter gäller, utöver vad som anges i 5 §, att följande ska redovisas (ord och uttryck i denna paragraf 
har samma betydelse som industriutsläppsförordningen):

Om alternativvärde eller dispens från begränsningsvärde har beviljats, ska uppgift om beslutets innehåll redovisas.

Beslutets innehåll:

Syvab omfattas av industriutsläppsförordningen men då inga aktuella BATslutsatser beslutats av 
Europeiska kommissionen kan företaget inte redovisa resultat utifrån dessa. 

Om statusrapport har getts in ska anges tidpunkt för inlämnadet och till vilken myndighet detta har gjorts.

Tidpunkt för inlämnadet:

Myndighet:

Dessutom ska vad som anges i följande underpunkter uppfyllas.

För redovisningen av uppgifterna i punkterna a)–d) nedan kan lämpligen de mallar för redogörelse av 
 BAT-slutsatser som finns på SMP-Hjälp användas i stället, vilka sedan bifogas som bilaga.

a) För verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för huvudverksamheten har offentlig
gjorts, ska för varje slutsats som är tillämplig på verksamheten, redovisas en bedömning av hur verksamheten 
uppfyller den.

Kommentar: Med verksamhetsår avses kalenderåret före det år rapporteringen sker.

År för offentliggörande av slutsatser för huvudverksamheten: 

Tillämplig slutsats Bedömning

b) Om verksamheten inte bedöms uppfylla en sådan enskild slutsats om bästa tillgängliga teknik som åsyftas i a) 
ska även redovisas vilka åtgärder som planeras för att uppfylla den, samt en bedömning av om åtgärderna antas 
medföra krav på tillståndsprövning eller anmälan. Även planerade ansökningar om alternativvärden respektive 
dispenser från begränsningsvärden ska redovisas.

Slutsats
Planerade 
åtgärder

Bedömning av 
tillstånds- eller 
anmälningsplikt

Planerade ansökningar  
om alternativvärden

Planerade ansökningar  
om dispenser

c) I de två därpå följande miljörapporterna ska redovisas hur arbetet med att uppfylla kraven enligt slutsatserna 
har fortskridit.

d) Från och med det fjärde verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för huvud
verksamheten offentliggjordes, ska årligen redovisas hur slutsatserna, satta i relation till eventuella meddelade 
alternativvärden respektive dispenser från begränsningsvärden, uppfylls. I fråga om mätmetod, mätfrekvens  
och utvärderingsmetod ska tillämpas vad som anges i 5 § femte och sjätte styckena. I slutsatserna om bästa 
 tillgängliga teknik kan finnas bestämmelser som har betydelse för hur kontrollen ska utföras. I den mån 
alternativ värde har beviljats behöver endast visas att alternativvärdet uppfylls. 

Slutsats Kommentar
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Verksamheter som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar

5 c §. Förordning 2013:252 
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma 
 efter levnaden av förordningen.

Kommentar: Övriga uppgifter som stora förbränningsanläggningar ska redovisa se SMP-Hjälp  
(Hur gör jag?/Verksamhetsutövare/Stora förbränningsanläggningar)

Kommenterad sammanfattning:

Berör ej Syvabs verksamhet.

Verksamheter som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar

5 c §. Förordning 2013:252  
Resultat från årlig kontroll av automatiska mätsystem.

5 c § (andra stycket). För förbränningsanläggning som omfattas av förordningen (2013:252) om stora 
förbrännings anläggningar, och som enligt 21 § nämnda förordning omfattas av krav på kontinuerlig mätning av 
föroreningshalter i rökgaser, ska redovisas resultaten från sådan årlig kontroll av automatiska mätsystem som 
anges i 27 § i samma förordning.

Kommenterad sammanfattning:

Berör ej Syvabs verksamhet.

Verksamheter som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

5 d §. Förordning 2013:253 
Kommentar: Uppgifterna ska redovisas i separata mallar som finns i SMP-Hjälp (Hur gör jag?/Verksamhets
utövare/Anläggningar som förbränner avfall)

Berör ej Syvabs verksamhet.

Verksamheter som omfattas av förordningen (2013:254) om användning av  
organiska lösningsmedel

5 e §. Förordning 2013:254 
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma 
 efter levnaden av förordningen.

Kommentar: Vägledning om vilka uppgifter som bör redovisas finns i Vägledning om Naturvårdsverkets 
 föreskrifter om miljörapport.

Kommenterad sammanfattning:

Berör ej Syvabs verksamhet.
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Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6  
om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

5 h §. NFS 2016:6 
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma 
 efterlevnaden av föreskrifterna.

Kommentar: Övriga uppgifter gällande utsläpp av avloppsvatten som ska redovisas se SMP-Hjälp  
(Hur gör jag?/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk)

Kommenterad sammanfattning:

Utsläppskontrollen sker i enlighet med Naturvårdsverkets direktiv och riktlinjer för kontroll av 
utsläpp från reningsverk (NFS 2016:6) med avseende på provuttag, vattenanalys,  mätutrustning, 
mätplats, underhåll, funktionskontroll och rapportering samt krav på utbildad personal för 
 provtagning och kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier (NFS 1990:11). 
Under 2018 har ALS och SYNLAB (fd. ALcontrol) anlitats för den obligatoriska utsläppskontrollen.

Se vidare under avsnitt 9 och 14 samt i emissionsdeklarationen.

Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:2  
om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket

5 i §. SNFS 1994:2 
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma 
 efterlevnaden av föreskrifterna. 

Kommentar: Övriga uppgifter gällande avloppsslam som ska redovisas se SMP-Hjälp  
(Hur gör jag?/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk)

Omfattning och utförandet för kontroll av slamkvaliteten sker enligt Naturvårdsverkets föreskrift, 
NFS 1994:2, om skydd för miljön när avloppsslam används i jordbruket.

Himmerfjärdsverket är certifierat enligt Revaq. Certifieringen medför ett krav på aktivt uppströms
arbete i syfte att minska mängden prioriterade metaller i inkommande avloppsvatten och att 
eliminera utsläpp av utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens prioriteringsguiden – PRIO 
till spillvattennätet från de A, B, C och Uverksamheter som är anslutna till Himmerfjärdsverket. 
Respektive kommun ansvarar för att uppströmsarbete genomförs i berörda verksamhetsområden. 
Detta leder till ett kontrollerat avloppsslam och kontroller av åkermark där slammet sprids.

Se vidare under avsnitt 9 och 14 samt i emissionsdeklarationen.

Grödinge den 25 mars 2019
Syvab

CarlOlof Zetterman
VD
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Bilaga A
Kontroll av lakvatten från slamupplag

Lakvatten, L1
Datum Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/l Ntot, mg/l

20180411 151 24 57,1

20181024 157 23,7 51,7

Medel 2018 154 24 54

Spolplattan, R7302
Datum Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/l Ntot, mg/l

20180411 102 2,06 11,7

20181024 93 < 1 10,1

Medel 2018 98,0 1,5 10,9

Ängen, R7303
Datum Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/l Ntot, mg/l

20180411 47,6 1,82 < 1

20181024 47,6 1,75 < 1

Medel 2018 47,6 1,79 < 1

Skogen, BH7304
Datum Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/l Ntot, mg/l

20180411 66 5,84 < 1

20181024 78 9,77 1,2

Medel 2018 72,0 7,80 1,10

Brynet, BH7305
Datum Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/l Ntot, mg/l

20180411 54 6,34 6,2

20181024 46,9 1,36 < 1

Medel 2018 50,5 3,9 3,6

Forts...
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Lakvatten, L1
År Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/l N-tot, mg/l

2012 158 22,6 71,3

2013 180 278 148

2014 165 26 68,3

2015 148 15 68

2016 193 15 113

2017 179 18 47

2018 154 24 54

Spolplattan, R7302
År Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/l N-tot, mg/l

2012 104 <3,27 15,4

2013 80,7 1,4 2,72

2014 45 8 1,8

2015 44,2 11,2 3,3

2016 77,5 2,2 2,6

2017 90,4 14,8 11,6

2018 98,0 1,5 10,9

Ängen, R7303
År Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/l N-tot, mg/l

2012 47,7 < 3,7 0,56

2013 49,2 1,04 0,59

2014 50,1 15 0,84

2015 50,2 3,5 0,89

2016 50,0 1,6 1,20

2017 50,0 2,9 0,90

2018 47,6 1,79 < 1

Skogen, BH7304
År Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/l N-tot, mg/l

2012 66,4 4 0,48

2013 68,6 12,8 0,67

2014 72,2 4,6 0,54

2015 61,1 2,90 0,56

2016 56,5 4,30 1,80

2017 83,7 3,90 0,80

2018 72,0 7,80 1,10

Brynet, BH7305
År Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/l N-tot, mg/l

2012 47,5 < 2,60 0,17

2013 50 5,8 0,54

2014 50 1,6 0,5

2015 48,8 2,2 0,33

2016 51,5 1,9 0,50

2017 51,7 3,0 0,60

2018 50,5 3,9 3,6

Forts...
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Slamproduktion i ton TS 2012–2018
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avvattnat slam 7 027 5 220 5 466 5 537  * 5 565 ** 5 885 ***6 667

Torkat slam 202 1165 477 421 402 0 0

Summa 7 229 6 385 5 943 5 958 5 966 5 905 6 667

Avsättning för avvattnat slam i ton TS 2012–2018
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Andel 

(%)2018

Lantbruksspridning 338 1 152 646 816 915 611 1 454 22

Deponiåterställning  2 121   

Jordtillverkning 1 290 306 1 691 928 1 273

Försöksverksamhet     

Förbränning 60 17  317 1 001 483 9 0,1

Deponering  179   

Golfbanor     

Till mellanlager inför 
 lantbruksspridning

5 541 1 445 3 128 3 299 2 372 4 791 5 152 77,9

Summa 7 229 5 220 5 465 5 360 * 5 561 ** 5 885 *** 6 615 100

Avsättning för torkat slam i ton TS 2012–2018
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Andel 

(%)2018

Till mellanlager  179     

Skogsbruksspridning       

Lantbruksspridning 240 543 477 421 402 0 0 0

Jordtillverkning  273    

Deponering  170    

Summa 240 1 165 477 421 402 0 0 0
* Ca 4 ton TS har avdunstat under lagring 2016 enl. RagnSells.  
** Ca 20 ton TS har avdunstat under lagring 2017 enl. RagnSells   
*** Ca 52 ton TS har avdunstat under lagring 2018 enl. RagnSells

Bilaga B
Slam

Forts...
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Analys av organiska föreningar i avvattnat slam i mg/kg TS 
Årsmedelvärde för månadssamlingsprov 2012–2018

Ämne 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Maxhalt 
2018

Riktvärde

Nonylfenol 11 9,6 9,9 6,6 7,3 8,1 4,8 7,1 50

PCB summa 0,047 0,038 0,053 0,055 0,071 0,050 0,017 0,029 0,4

PAH summa 0,70 0,55* 0,64 0,64 0,44 0,49 0,43 0,89 3,0

* Kraftigt avvikande värde 72 mg/kg TS är ej medräknat i medelvärdet för 2013.

Analys av växtnäringsämnen och övrigt i avvattnat slam i % av TS 
Årsmedelvärde för månadssamlingsprov 2012–2018

Ämne 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TS 24,4 23,3 24,7 21,9 23,9 23,9 23,1

GF 67,7 67,8 66,2 66,1 67,4 67,9 68,3

P-tot 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9

N-tot 5,3 5,4 5,2 5,3 5,5 5,5 5,5

NH4-N 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,6

pH 8,2 8,0 7,7 7,6 7,6 7,7 7,5

Ca 2,3 2,5 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4

K 0,22 0,21 0,22 0,24 0,20 0,21 0,21

Mg 0,38 0,36 0,34 0,32 0,32 0,31 0,31

Al 1,6 1,2 1,3 1,8 1,2 1,3 2,6

Na 0,10 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,1

S 1,4 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3

Cl 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

CaO 7,2 8,2

Metallanalyser avvattnat slam i mg/kg TS 
Årsmedelvärde för månadssamlingsprov 2012–2018

Avfallstyp 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Maxhalt 
2018

Gränsvärde
1998:944

Pb 17 12 13,1 13 13 13,1 11,7 14 100

Cd 0,65 0,7 0,8 0,7 0,59 0,63 0,60 0,72 2 

Cu 298 298 322 320 304 299 293 330 600

Cr 25 22 23 24 25 23 21,6 32 100

Hg 0,47 0,48 0,43 0,43 0,43 0,40 0,36 0,46 2,5 

Ni 24 21* 20 24 22 21 20,6 28 50

Zn 569 553 585 613 590 581 536 600 800

Ag 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5 1,6 1,4 1,7

Sn 12 12 12 14 14 12,8 14

Co 6,4 5,2 5,5 6,0 6,0 6,0 4,4

Mn 190 180 185 165 160 165 155

As 3,5 2,7

* Kraftigt avvikande värde på 58 mg/kg TS ej medräknat i medelvärdet för 2013.

Forts...
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Bilaga C
Avfallsmängder

Avfall för externt omhändertagande 2012–2018
Avfallstyp Ewc-kod 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Transportör Mottagare

Brännbart, ton 191210 6,08 6,14 6,5 19,2 25,2 38,42 129,96 Foria
Fortum 
 Högdalen

Utsorterat, brännbart, 
ton

191210 24,88 35,92 37,56 39,24 19,4 8,02 0,15 Stena Stena

Återvinning av 
 returpapper, m3

200101 1 3 8 1 0,78 1 1 Foria SRV

Förpackningsrejekt, 
brännbart, ton

191210 455,96 378,88 423,52 299 333 361,82 448,92
Telge Återvin-
ning

Telge 
 Återvinning

Återvinning av metall-
förpackningar, m3

200140 0,65 0,77 0,65 0,7 0,7 Foria SRV

Grovsorterat, ton 200199 10,84 Stena Stena

Blandat, osorterat, ton 200199 1,7 3,42 3,08 14 13,06 2,15 Foria
Telge 
 Återvinning

Wellpapp, ton 150101 0,26 1,4 Foria HA

Återvinning av 
 wellpapp, m3

200101 1,91 1,48 2,45 1,4 17,63 35 35 Foria HA

Komplext skrot, ton 200140 20,14 27,02 25,85 15,53 21,2 9,93 39,93 Stena Stena

Järnskrot, ton 170405 7,41 6,65 35,11 20 5,48 26,92 Stena Stena

Elektroniskt, ton 160213 1,79 3,42 3,2 1,14 Stena Stena

Aluminium, ton 170402 0,91 1,28 1,1 Stena Stena

Kabelskrot, ton 170411 1,3 1,29 2,96 3,5 4,46 Stena Stena

Lysrör, antal 200121 500 500 500 500 170 240 240 Foria SRV

Färgrester, kg 80111 0,38 51 12 Stena Stena

Kylmöbler, antal 160211 1 Stena Stena

Trä, övrigt, ton 170201 5,16 5,1 Stena Stena

Industriavfall, osorte-
rat, ton

170904 14,08 48,54 17,62 10,84 8,5 1,96 15,03 Stena Stena

Industrislam, ton Stena Stena

Gatubrunnsslam, ton 200303 Foria

Blandat grov, metall, 
trä

170904 Foria
Telge 
 Återvinning

Spillolja, ton 130205 1 1,8 2,07 2,7 2,7 1,62 2,27 Stena Stena

Oljefilter, kg 160107 0,1 SRV SRV

Blybatterier, kg 160601 0,56 0,45 0,05 Foria Foria

Reagensskyvetter, kg 160506 250 245 200 Schenker Hach Lange

Gallerrens, ton 191210 695,4 772,06 948,74 Foria
Fortum 
 Högdalen
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Bilaga E
Luftmätningar från tork och panna

Luftmätningar från tork och panna 1997–2018
Kontrollår Panna  

NOX i g/MJ  
Villkor 0,1

Tork  
Stoft i g/m3  
Villkor 0,05

1997 0,022 0,003

1999 0,010 Avstängd

2001 0,013 Avstängd

2003 0,017 0,0015

2005 0,020 0,0110

2007 0,012 0,0034

2009 0,012 0,0016

2011 0,011 Avstängd

2013 0,012 0,0058

2015 0,010 0,0043

2017 0,013 Tagen ur drift och avvecklas

Provtagning utförs vartannat år. Nästa provtagning 2019.

Låggradigt renat avloppsvatten från Himmerfjärdsverket 2018
Bräddperiod Vecka Mängd (m3) Orsak

24/1–31/1 4 103 700 Höga flöden pga. nederbörd och snösmältning

31/1–7/2 5–6 202 500 Höga flöden pga. nederbörd och snösmältning

2/8–3/8 31 1 400
Höga flöden pga. nederbörd samtidigt som en reningslinje 
var tagen ur bruk för underhåll.

24/9 39 20 000
Avstängning av verket i samband med installation av 
 mellanställverk för framtida elförsörjning.

6/11 45 8 500 Stora mängder olja i inkommande vatten

Totalt 2018 336 100

Sedimenterat avloppsvatten från Eolshälls pumpstation 2018
Bräddperiod Vecka Mängd (m3) Orsak

1/2 5 1 900 Höga flöden pga. nederbörd och snösmältning

6/2 6 3 700

Strömavbrott i södra Stockholm gjorde pumpstationen 

strömlös. Som följdproblem gick spänningsaggregatet sön-

der under strömavbrottet.

29/7 30 2 300 Åsknedslag orsakade att en pump stannade.

Totalt 2018 7 900

Orenat avloppsvatten från Pilkrogs pumpstation 2018
Bräddperiod Vecka Mängd (m3) Orsak

2018 0 Inga bräddningar skedde under 2018

Totalt 2018 0

Bilaga D
Anmälda bräddningar
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Bilaga F
Recipientprovtagning

VARIABEL STATIONER MÄTDJUP ANTAL PROVER* KOMMENTARER

Planerade Utförda

Växtplanktons 
 primärproduktion

H4 0, 1 ,2 ,3, 4, 6, 8, 11, 14 24 17

Hantering av radioaktivt 
kol ej tillåten på ett fartyg 
som användes vid 6 
tillfällen vintertid pga. 
kyla och is.

Växtplankton H4
0–14, integrerat 

 slangprov
24 24

Totalfosfor H3, H4, H5, H6 var 5:e meter till botten 768 773

Fosfatfosfor H3, H4, H5, H6 var 5:e meter till botten 768 773

Totalkväve H3, H4, H5, H6 var 5:e meter till botten 768 773

Ammoniumkväve H3, H4, H5, H6 var 5:e meter till botten 768 773

Nitrit/nitratkväve H3, H4, H5, H6 var 5:e meter till botten 768 773

Silikatkisel H3, H4, H5, H6 var 5:e meter till botten 768 773

Klorofyll-a H3, H4, H5, H6

0–14, integrerat slang-
prov + var 5:e meter till 
botten vid H4  
utom 25 m

240 234 inklusive dubbelprover

Siktdjup H3, H4, H5, H6 96 101
med vattenkikare 
 inklusive dubbelprover

Ljus i vatten H4
Profil med PAR-sensor  
på CTD, yta till botten

24 17 Antal profil

Temperatur H3, H4, H5, H6 var 5:e meter till botten 768 772
diskreta djup från CTD 
(772)

Salthalt H3, H4, H5, H6 var 5:e meter till botten 768 775
diskreta djup från CTD 
(772)

pH H4 0, 1 ,2 ,3, 4, 6, 8, 11, 14 216 153
för beräkning av primär-
produktion

Syre H3, H4, H5, H6

Med vattenhämtare 
eller profil med syre-
sensor på CTD, yta till 
botten

768 764
Profil, diskreta djup från 
CTD (763)

Svavelväte H3, H4, H5, H6 botten 0 0 endast vid indikation

Bentisk mjukbottenfauna slumpade 0 82 vart tredje år

Totalfosfor Åar 92 92
Trosaån, Fitunaån, 
 Moraån samt Mälaren 
vid Stlje sluss

Fosfatfosfor Åar 92 92 "

Totalkväve Åar 92 92 "

Ammoniumkväve Åar 92 92 "

Nitrit/nitratkväve Åar 92 92 "

Silikatkisel Åar 92 92 "

Syrahydrolyserbart fosfor Åar 96 96 "

* 24 + 1 besök per station var inplanerade, totalt utfördes 24 besök vid H3, H5 och H6. 25 besök vid H4.  
Extraprovtagning vid H4 2018/01/29, endast klorofyll och hydrografi. 
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Utgående behandlat avloppsvatten, halter i ug/l
Månad Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni

Jan < 0,02 0,07 1,1 42,9 70 1,4 4,57

Feb < 0,02 < 0,05 < 0,5 15,2 17 < 0,9 4,94

Mars < 0,02 < 0,05 < 0,5 5,6 12 < 0,9 3,3

April < 0,02 < 0,05 < 0,5 6,8 15 < 0,9 3,7

Maj < 0,02 < 0,05 < 0,5 6,2 12 < 0,9 4,0

Juni < 0,02 < 0,05 < 0,5 5,8 13 < 0,9 4,1

Juli < 0,02 < 0,05 < 0,5 9,7 21 < 0,9 4,3

Aug < 0,02 < 0,05 < 0,5 4,6 11 < 0,9 4,0

Sep < 0,02 < 0,05 < 0,5 7,3 13 < 0,9 4,8

Okt < 0,02 < 0,05 < 0,5 7,7 9 < 0,9 3,3

Nov < 0,02 < 0,05 < 0,5 6,1 6 < 0,9 2,4

Dec < 0,02 < 0,05 < 0,5 5,0 10 < 0,9 3,4

2018 < 0,02 < 0,05 0,60 10 17 < 1,0 3,9

Bilaga G
Analyser utgående vatten 2018

Utgående behandlat avloppsvatten, halter i mg/l
Månad BOD COD TOC PTOT NTOT NH4N

Januari 7,6 33 12 0,3 7,7 3,6

Februari 7,8 38 14 0,6 8,1 2,4

Mars 5,6 33 12 0,3 8,7 2,0

April 5,7 33 12 0,4 5,2 0,4

Maj 6,4 31 11 0,3 3,9 0,1

Juni 4,7 34 11 0,4 4,0 0,2

Juli 5,5 31 11 0,3 2,8 0,1

Augusti 4,8 34 12 0,4 3,0 0,2

September 6,6 39 13 0,5 6,6 2,6

Oktober 6,5 40 15 0,6 8,2 4,5

November 6,7 33 13 0,3 5,3 0,8

December 4,4 31 13 0,08 6,2 0,7

Kvartal 1 6,9 35 13 0,40 8,2 2,6

Kvartal 2 5,7 33 11 0,34 4,3 0,2

Kvartal 3 5,6 35 12 0,42 4,1 0,9

Kvartal 4 5,9 35 13 0,33 6,5 1,9

2018 6,0 34 12 0,37 5,7 1,4

Villkor 8 70 - 0,4 8 -

30 Syvab miljörapport 2018



Bilaga H
Nederbörd
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Bilaga I
Provuttag 2018

Provtyp och provtagningsfrekvens
Mätperiod BOD 

dygnsprov
BOD  

helgprov
NTOT/
NH4N 

dygnsprov

NTOT/
NH4N 

helgprov

COD/PTOT 
vecko prov

Metaller 
 månads  prov

Slam 
 dekla ration 

månads prov

Kvartal 1 11 2 11 2 13 3 3

Kvartal 2 10 3 10 3 13 3 3

Kvartal 3 10 3 10 3 13 3 3

Kvartal 4 10 3 10 3 13 3 3

2018 41 11 41 11 52 12 12

Dygnsnederbörd årsvis
Källa SMHI
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Bilaga J
Köldmedia

Förteckning över anmälningspliktiga aggregat

Aggregat Kod Köldmedium CO2 ekvivalenter
Fyllnads-
mängd, kg

Läckagekontroll

Typ Kontrolldatum

KA1 L R417A 18,77 8 Periodisk 2018-01-11

KA2 L R407C 7,10 4 Periodisk 2018-01-11

KA4 L R407C 5,32 3 Periodisk 2018-01-11

KA5 L R407C 7,98 4,5 Periodisk 2018-01-11

KA6 L R407C 8,16 4,6 Periodisk 2018-01-11

KA8 L R410A 10,44 5 Periodisk 2018-01-11

KA12 L R410A 5,22 2,5 Periodisk 2018-01-11

KA14 L R410A 7,83 3,75 Periodisk 2018-01-11

VKA14 L R410A 8,35 4 Periodisk 2018-01-11

L=Luftkonditionering

Gasproduktion och användning 2012–2018

Gasvolym, MNm3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Andel 

(%) 2018

till panna 1,251 1,157 1,129 1,09 1,054 1,212 1,119 14

till tork 0,071 0,685 0,272 0,290 0,163 0 0 0

till fackla 0,457 0,56 0,742 0,26 0,550 1,119 0,435 6

till motor 1,264 1,326 1,106 1,46 1,962 1,959 1,940 25

till uppgradering 4,257 4,433 4,94 4,78 4,35 3,735 4,339 55

Summa förbrukning 7,3 8,2 8,2 7,88 8,08 8,03 7,83 100

Bilaga K
Gas
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Antal transporter 2012–2018
Transporter till verket 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fällningskemikalie 75 70 65 91 75 78 90

Polymer 25 26 30 30 30 21 25

Metanol 50 56 49 53 52 53 52

Övriga kemikalier 20 20 20 20 20 30 30

Organiskt avfall 1 860 2 640 2 460 2 254 2 490 2 505 2 450

Transporter från verket 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Slamtransporter 818 528 650 713 690 705 825

Avfall 80 100 65 85 120 110 140

Lättare godstransporter 700 700 700 700 700 700 700

Fordonsgas 580 415 415 395 369 339 380

Totalt 4 208 4 555 4 454 4 341 4 546 4 541 4 692

Bilaga L
Transporter

Inköpta mängder i ton/år 2012–2018
Produktnamn 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Järnsulfat 2 073 2 314 1 892 1 751 1 823 1 728 971

Ekomix 739

Polyaluminiumklorid 238 335 476 860 283 549 915

Polymer 176 101 78 95 82 107 87

Fosforsyra 50 48 49 49 49 49 49

Metanol 2 340 1 812 1 607 1 788 1 913 1 744 1 831

Svavelsyra 30 32 0 0 34 0

Nutriox 60 91 99 75 58 47 56

Natriumhypoklorit 1,1 0,3 2,8 5,5 3,9 2,1

Afranil 2 7 12 16 18 18

Oxygen flytande 0 0 0 6 0

Saltsyra 3,3 2,3 0

Bilaga M
Kemikalieförbrukning
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Bilaga N
Kemikalieförteckning

Processkemikalier

Produktnamn
Kemiskt namn 
och beteckning

CAS-nr Faroangivelser
PRIO- 
ämne*

Användnings område

Hepta
Järnsulfat 
FeSO4*7H2O

7782-63-0 H302, H315, H319 _
Fällningskemikalie för fällning av 
fosfor vid kemisk rening

Ekomix Ekomix 1091 
1327-41-
9 7705-
08-0

H290, H318 
H290 H302 
H315 H318

_
Fällningskemikalie för fällning av 
fosfor vid kemisk rening

DPWS-01035 BTC DPWS-01035 BTC Inga H 412 _
Fällningskemikalie för fällning av 
fosfor vid kemisk rening

Pluspac Ekoflock 
Polyaluminium- 
klorid

Aluminiumklorid 
AlCl

3

1327-41-9 H290, H318 _
Fällningskemikalie vid fosforrening 
och flockningskemikalie för bekämp-
ning av skum och flytslam i biosteget

Polymer Zetag Polyakrylamid 69418-26-4 inga _
Förtjockningsmedel för flockning av 
rötslam före avvattning av slam

Fosforsyra Fosforsyra H
3
PO

4
7664-38-2

H290, H302, 
H314, H318

_
Näringslösning för denitrifikationsbak-
terier vid kväverening

Metanol Metanol CH
3
OH 67-56-1

H225, H301, H311, 
H331, H370

R
Kolkälla för denitrifikation av nitrat vid 
kväverening

Svavelsyra Svavelsyra H
2
SO

4
7664-93-9 H314, H290 _

Rengöringskemikalie för avdödning 
av organiskt material i sandfilter.

Nutriox
Kalciumnitrat 
Ca(NO

3
)2

10124-37-5 H302, H318 _
För syresättning av tryckledning från 
Järna, för att undvika uppkomst av 
svavelväte

Natrium hypoklorit
Natriumhypoklorit 
NaClO

7681-52-9
H314, H400, 
EUH031

_ Rengöringskemikalie till skivdiskfilter

Afranil F
Alcohols, C16-18, 
ethoxylerad 
 propoxylerad

68002-
96-0

inga _ Skumdämpare vid avvattning av slam

Saltsyra Saltsyra 7647-01-0
H290,H314, 
H335

_ Tvätt av skivdiskfilter

* U = Utfasnings ämne, R = Riskminskningsämne i Kemikalieinspektionens PRIO databas.

Energianvändning i MWh 2012–2018
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Elförbrukning 28 500 25 900 25 000 26 100 24 500 23 940 23 050

Oljeförbrukning EO1 0 0 0 0 0 0 0

Rötgasförbrukning 16 040 19 640 15 550 17 900 20 300 20 300 19 540

Total energianvändning 44 540 45 540 40 550 44 000 44 800 44 200 42 590

Bilaga O
Energiförbrukning
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