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§ 5 Verksamhetsrapport 4/18 
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Process 
 
Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 130 000 m3 avloppsvatten per dygn samt att mottaga och 
behandla 50 000 ton externt material. Tillståndsmängderna är angivna på årsbasis. 

 

Resultat vecka 35-45 

Flödet uppgår i medeltal till 110 400 m3/h för 2018 till och med vecka 47.  

 
A. BOD (syreförbrukande material) 

Reningen av BOD har fungerat bra och utgående halt uppgår till 6,2 mg/l till och med vecka 45. 

 
B. Kväve 

Reningen av kväve har fungerat bra och utgående halt uppgår till 5,7 mg/l till och med vecka 45.  

En av verkets fyra fluidbäddar har tappat i funktion och har tagits ur drift för sandbyte. Resterande del 
av året körs därmed med 25 % mindre kapacitet på kvävereningen. Marginalen till reningskravet är dock 
väldigt god och årets reningskrav för kväve kommer att klaras.  

 
C. Fosfor 

Vi överskrider reningskravet för fosfor för perioden och tangerar gränsvärdet 0,4 mg/l till och med 
vecka 45. Gränsvärdet gäller för helår. 

 

Det nya FAST-systemet håller på att trimmas in. Det har varit en del uppstartsproblem och det har tagit 
tid att ställa om den biologiska reningen från simultan- till förfällning av fosfor. Det betyder att den lösta 
fraktionen av fosfor har inte reducerats i den omfattning vi förutspått över den biologiska reningen. 
Doseringen av fällningskemikalie trimmas in och vi har fullt fokus på att trycka ned utgående halter. 
Sedan vecka 46 ser utgående värden bättre ut i våra driftanalyser.  

 

Arbetet som har pågått i skivdiskfiltret för att minska igensättning som ger förhöjda utgående halter av 
suspenderat material har gett effekt. Kemikaliedosering, kemikalietvätt och styrning har setts över och 
utgående halter är nu låga. 
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Tabell 1. Reningsresultat i mg/l 
 

Parameter 
Vecka 35-45 

 

Hela 
året 
2018 

Villkor Typ av villkor 

Tot-N 6,5 5,7 8 Gränsvärde som årsmedel 

Tot-P 0,53 0,40 0,4 Gränsvärde som årsmedel 

BOD 6,8 6,2 8 Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som 
årsmedel 

COD 38 35 70 Riktvärde som årsmedel 

 
 
Slam och substrat 
Biogasprocessen har fungerat väl under perioden.  
 
De planerade åtgärderna i nya rejektvattenreningen är nu genomföra och anläggningen renar hela flödet med 
bra resultat. 
 
Slammets kvalitet uppfyller sina gränsvärden till och med oktober och kan användas för spridning på 
jordbruksmark. 
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Produktion - Anläggning och underhåll 
 
Förtjockare två har tömts för kontroll av den två år gamla beläggningen. Beläggningen såg bra ut. I samband 
med tömningen har en ny omrörare monterats. Den ska nu provköras innan avtal sluts med leverantören. 
 
Vår nya biträdande produktionschef har kommit in väl i arbetet och startat olika processer som till exempel 
ett system för att visualisera avdelningens arbeten. Till detta används en underhållstavla där medarbetarna 
själva får planera ut sina jobb. Vi har också börjat testa en japansk metod för att underlätta ordning och reda 
på arbetsplatsen som heter 5S. Vår verkstad är den första anläggningsdel där denna metod prövas. 
 
De gamla deammonbassängerna i försedimenteringen håller på att återställas till sin ursprungliga funktion 
som försedimenteringsbassänger. Där ska nya skrapverk, avdragsrännor och inloppsluckor installeras. Den 
nya rejektvattenanläggningen har tagit över, varför anläggningen ej längre används. 
 
En ny flödesmätare har monterats i Tobaksmonopolet i Södertälje. Noggrann flödesmätning säkerställer 
korrekt debitering till respektive kommun. Arbetet har skett nattetid så att ingen bräddning har krävts vid 
installationen. 
 
Inspektion av utvalda tak har genomförts och åtgärder kommer planeras och vidtas under sommaren 2019. 
 
Planeringen har påbörjats gällande renoveringen av herrarnas omklädningsrum. 
 
Asfalteringen har nu genomförts av ytor runt nya ställverket, nya RAV-huset samt andra platser där behov 
har funnits.  
 
Träd har avverkats runt på området och utanför staket för förstärkning av det yttre skalskyddet. 
 
På grund av dålig funktion kommer sanden att bytas i fluidbädd två. Vi kommer även rensa rör och byta ut 
trasiga lufttrumpeter.  
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EL 
 
Nya mellanspänningsställverket (kallat MSP) är nu taget i drift och det gamla ställverket och kablage 
är demonterat. Återstår granskning av relationsritningar som kommer ske under december månad. 
 
Drifttagning av nya processvattenpumpstationen (kallat RAV) pågår. Vi kan köra de gamla pumparna 
samtidigt med de nya så idrifttagningen kan ske störningsfritt. 
 

 
 
IT 
 
Vi har beslutat att vår mejlserver ska föras tillbaks till Syvab, efter att ha varit outsourcad i cirka 10 år. 
Beslutet är delvis grundat på den nya GDPR-lagen. Planerad flytt beräknas vara klar under kvartal 4. 
 
Vid nyår träder Förnyelselagen i kraft. Vi har lagt mycket tid på att hitta och förnya våra servitut runt våra 
avloppstunnlar som leder till verket.  
 
I början av kvartal 4 påbörjades uppgraderingen av vårt Flex-system. Arbetet har varit tidskrävande men bör 
vara klart innan årets slut. 
 

 

 

Personal 
 

Sjukfrånvaron till och med oktober ligger på 5,83 % vilken nästan är en halvering jämfört med samma tid 
förra året. Vi har fortfarande några långtidssjukskrivningar varav de flesta är på väg tillbaka i jobb till viss del. 
Den ”normala” sjukfrånvaron som till exempel förkylningar, är fortfarande låg. 

 

Vi har påbörjat rekryteringen av en ny elingenjör/chef då vår nuvarande går i pension under våren. 
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§ 6.1 Ekonomirapport  

Resultat är fortsatt positivt, prognos för helår är -0,2 miljoner kronor vilket justeras med 
bokslutsdisposition mot överavskrivningar. Resultat för biogasförsäljning är fortsatt positiv och försäljning 
av biogas ligger över budget.    
 
Syvab har fått beviljat ett bidrag på 2,1 miljoner kronor från Naturvårdsverket gällande förstudie av 
läkemedelsrening. Studien inleds i december 2018 och ska vara klar oktober 2019. Studien görs i 
samverkan mellan Syvab, Ramböll och IVL. 
 
Syvab har sökt bidrag för en våtmarkspark (Water Sience Park) genom Botkyrka kommun. Botkyrka 
kommun har tidigare uttalat intresse för ansökan och styrelsen tog beslut i juni att söka bidrag. Styrelsen 
har ställt sig positiv till projektet förutsatt att finansiering ordnas.  
 
Den 4:e och 10:e oktober genomfördes löpande revision. Ett påpekande gjordes gällande attestreglementet 
där en person som ej stod med på attestlistan attesterat fakturor. Det kunde förklaras med att detta skett 
då ny befattningshavare ännu ej var insatt i fakturarutiner och att tidigare handläggare skötte detta under 
nämnd period. En särskild komplettering om tillfällig attesträtt har delegerats från VD i efterhand, 
handling biläggs, åtgärd har accepterats av revisionen. En särskild granskning har gjorts av planerat 
attestreglemente för NKH, revisionen var nöjd med planerad rutin.  
 
Finansiell riskrapport bifogas, inga avvikelser. 
 
  

mailto:www@syvab.se
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Intäkter Budget 2018 Budget  per 181031 Utfall 181031  Prognos 2018 

Anslutningsavgifter 153 000           127 500                127 500           153 000           

Övriga rörelse int 13 600             11 333                  14 021             16 000             

Totala intäkter 166 600          138 833                141 521          169 000          

Kostnader Budget 2018 Budget  per 181031 Utfall 181031  Prognos 2018 

Drift

Kemikalier 12 820 -            10 683 -                 14 304 -            15 000 -            

Slamtransport 11 735 -            9 779 -                   10 563 -            12 235 -            

Energikostnad 19 500 -            16 250 -                 14 709 -            20 000 -            

Övrigt drift 38 030 -            31 692 -                 29 858 -            39 000 -            

Summa drift 82 085 -            68 404 -                 69 434 -            86 235 -            

Personal Budget 2018 Budget  per 181031 Utfall 181031  Prognos 2018 

Lönekostnader 26 805 -            22 338 -                 20 812 -            26 000 -            

Pensionskostnader 3 500 -              2 917 -                   2 831 -              3 500 -              

Sociala kostnader 9 330 -              7 775 -                   6 683 -              8 940 -              

Utbildning 440 -                  367 -                       263 -                  440 -                  

Övrigt personal 1 205 -              1 004 -                   946 -                  1 205 -              

Summa Personal 41 280 -            34 400 -                 31 535 -            40 085 -            

Finansiellt Budget 2018 Budget  per 181031 Utfall 181031  Prognos 2018 

Avskrivning 31 850 -            26 542 -                 25 295 -            31 850 -            

Ränteintäkter -                     -                          

Räntekostnader 10 000 -            8 333 -                   7 200 -              9 500 -              

Övrigt finansiellt 1 335 -              1 113 -                   1 234 -              1 500 -              

Skatt 50 -                    42 -                         42 -                    50 -                    

Summa Finansiellt 43 235 -            36 029 -                 33 771 -            42 900 -            

Totala kostnader 166 600 -         138 833 -               134 740 -          169 220 -         

Bokslutsdisposition 220                   

Resultat 0 0 6781 0

mailto:www@syvab.se
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Biogasverksamheten 2018 (Tkr)

Budget Budget per 181031 Utfall 181031 Helårsprognos
Intäkter 
Biogasintäkter 12 500                    10 417                    12 340                    13 800                    
Substratintäkter 50                            42                            159                          175                          
Summa intäkter 12 550                    10 458                    12 499                    13 975                    

Driftskostnader
Underhåll / drift 1 850 -                     1 542 -                     1 650 -                     2 250 -                     
El 1 000 -                     833 -                         1 152 -                     1 280 -                     
Arbetstid 500 -                         417 -                         630 -                         840 -                         
Substrat omkostnad 1 800 -                     1 500 -                     1 577 -                     1 900 -                     
Summa driftskostnader 5 150 -                     4 292 -                     5 009 -                     6 270 -                     

Kapitalkostnad
Räntor 2 260 -                     1 883 -                     1 750 -                     2 150 -                     
Avskrivning 2 300 -                     1 917 -                     1 917 -                     2 300 -                     
Summa kapitalkostnader 4 560 -                     3 800 -                     3 667 -                     4 450 -                     

Resultat 2 840                      2 367                      3 823                      3 255                      

mailto:www@syvab.se




Internbanken

Kapitalbindning

Antal år

0-1 år 0

1-2 år 162

2-3 år 268

3-4 år 0

2,5 år 430

2,5 år 3 år

Räntebindning Norm

Mkr %

108 50%

282 - -

-60

100 - -

0 - -

1,62% 2,9 år 430

2,9 år 2,0 år

Genomsn. 

räntebindn.tid

Norm enl. 

finanspolicy

Tillåtet intervall enl. 

fin.policy

max 70%

Limit enl. 

finanspolicy

23,3%

Totalt

5-10 År

1 - 3 år

Inom tillåtet 

intervall?

Ja

100,0%

25,1%

65,6%

0,0%

Ja

Totalt 100,0%

Antal år

0-1 År

Inom limit enl. 

finanspolicy?

Norm enl. 

finanspolicy

Ränta

Över 10 År

Genomsn. 

räntebindn.tid

Inom tillåtet 

intervall?

0,0%

0,0%

Ja

62,3%

37,7%

Genomsn. 

kap.bindn.tid

Mkr

Andel av total 

skuld

Tillåtet intervall enl. 

fin.policy

Limit enl. 

finanspolicy

max 40%

FINANSIELL RISKRAPPORT 2018-10-31

FINANSIERINGSRISK
Genomsn. 

kap.bindn.tid

Inom limit enl. 

finanspolicy?

3-5 År

RÄNTERISK

1-3 År

-14,0%

Ja2 - 4 år

Andel av total 

skuld

0

50

100

150

200

250

300

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år

M
k
r 

Förfalloprofil kapitalbindning 

0-1 År 1-3 År 3-5 År 5-10 År Över 10 År

M
k
r 

Förfalloprofil räntebindning 

1 Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist



Internbanken

Kommunal borgen

Botkyrka kommun

Huddinge kommun

Södertälje kommun

Nykvarns kommun

Stockholms stad*

Salems kommun

Totalt

 * 35,1 mkr av Stockholms stads ram är tidsbegränsad till 2024-12-31.

Motpart

Totalt

- Samtliga motparter har rating som är godkänd enligt Finanspolicy

430

2018-10-31

0

17 850 000 1 200 000 0

430 000 000 30 000 000 650 000

137 600 000 9 600 000

Outnyttjat

105 150 000 7 200 000 650 000

3 900 000 0

Varav check

0

Varav lån

0

7 300 000 600 000 0

430

Lån totalt (Mkr) Varav gröna lån (Mkr)

Motpart

Bank 1

100%

MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT -netto [kr]

19 050 000

-17 469 939

Andel gröna lån

460 650 000 460 000 000

PLACERINGAR

GRÖN FINANSIERING

2018-09-30

-17 749 490

7 900 000

169 600 000

0

158 200 000 11 400 000

Belopp

19 050 000

Återst löptid (dagar)

169 600 000

Ram

113 000 000

3 900 000

7 900 000

Utnyttjat

BORGENSRAMAR

147 200 000

112 350 000

3 900 000

147 200 000

2018-10-31

0

2 Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist



»REVISIONSBYRÅN

■fyrtornet

Till styrelsen, verkställande direktören 
och lekmannarevisorer i SYVAB

NOTERINGAR GJORDA I SAMBAND MED REVISION AV SYDVÄSTRA 
STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKS AKTIEBOLAG - SYVAB, 
VERKSAMHETSÅRET 2018

I denna rapport vill vi kortfattat redovisa noteringar som gjorts i samband med den löpande 
revisionen som ägt rum 4 & 10 oktober 2018. Mindre väsentliga noteringarna har diskuterats 
med VD Carl Olof Zetterman och redovisningsansvarig Gunilla Lord.

FÖRVALTNINGSREVISION

Vi har tagit del av samtliga styrelseprotokoll t.o.m. 2018-06-13. Styrelseprotokollen skickas 
löpande till oss, vilket är bra.

Bolagets organisation och interna kontroll fungera enligt vår bedömning i alla väsentliga delar 
tillff edställande.

LÖPANDE GRANSKNING
Väsentliga områden som har granskats redovisas nedan:
- kontroll av ingående balanser
- uppföljning av brister/noteringar föregående år
- kontroll utfall mot budget
- redovisning av mervärdesskatt
- redovisning av löner källskatter samt sociala avgifter
- försäkringsskydd
- anläggningsregister
- granskning av räkenskapsmaterial och bokföring
- kontroll av att väsentliga konton löpande stäms av
- Intäktsredovisning/intemkontroll
- VD kostnader
- pågående projekt
- VD instruktion och arbetsordning styrelsen
- finanspolicy
- NKH
- övrigt

Syvab diariehandling 2018-10-23 / 2018-0408



— REVISIONSBYRÅN

■fyrtornet

Allmänt

Efter vår stickprovsgranskning kan vi konstatera att bolagets redovisning och sidordnade 
system fungerar tillfredställande. Det råder god ordning i räkenskapsmaterialet.

Formalia

Föregående år anmärkte vi på att bolaget saknade en styrelsesuppleant. I år har vi noterat att 
bolagets styrelse är intakt.

Ingående balanser

Bolagets bokförda tillgångar och skulder förs över till det nya årets bokföring på ett korrekt 
sätt.

Brister föregående år

Inga större brister noterades föregående år.

Utfall jämfört med budget per 2018-08-31

Efter att ha tagit del av bolagets ekonomirapport per 2018-08-31 kan konstateras att bolagets 
intäkter ligger något högre än budgeterat belopp. Noterbart är att bolagets övriga intäkter ökat 
något vilket bl.a. beror på ökad produktion av biogas samt att bolaget sålt insatsmaterial som 
används i samband med vattenreningen. Driftkostnaderna överstiger marginellt budgeterat 
belopp dock räknar bolaget med att driftkostnaderna kommer överstiga budgeterat belopp 
med 4 MSEK för hela året. Bolagets prognostiserade resultat på helår är - 1,2 MSEK.

De ökade driftkostnaderna kan förklaras med:

- Okade kostnaden för kemikalier beror till stor del på att kemikalianvändning ökar under 
hösten för att inte överstiga de riktvärden som finns gällande fosfor.

Vad gäller övriga kostnader kan konstateras att personalkostnaderna ligger under budget med 
ca 1 MSEK. Detta beror till stor del på långtidssjukskrivningar.

Räntekostnaderna understiger budgeterade kostnader med 1,5 MSEK. Bolagets snittränta har 
sjunkit från 1,86 % till 1,59 %.

Vår bedömning är att bolaget har bra kontroll över de kostnader och intäkter som bolaget kan 
påverka.

Syvab diariehandling 2018-10-23 / 2018-0408



k REVISIONSBYRÅN

■fyrtornet

Mervärdesskatt

Vi har detalj granskat två mervärdesskattedeklarationer. Granskningen visade att 
deklarationerna är korrekt upprättade. Redovisade uppgifter till skatteverket stämmer överens 
med bolagets bokföring. Kontroll har även skett av att inbetalning till skatteverket sker på ett 
korrekt sett.

Löner, skatter och sociala avgifter

Löneredovisningen fungerar tillfredsställande. Vi har bl. a. stickprovsvis granskat att korrekta 
lönerna bokförs och betalas ut. Kontrollen har skett mot attesterad lönerevisionslista. Vidare 
har vi granskat att förmåner, lönetillägg och avdrag redovisats till korrekta belopp. VDs lön 
har stämts av mot bekräftelse via mail från styrelseordförande. Avdragen källskatt och sociala 
avgifter betalas in till skatteverket på ett korrekt sätt.

Försäkringsskydd

Vi har tagit del av protokoll från bolagets försäkringsgenomgång.

Bolagets försäkringsskydd består av:

Kombinerad företagsförsäkring 
Tj änstereseförsäkring 
Fastighetsförsäkringar 
Fordonsförsäkringar 
Ansvarsförsäkring VD & Styrelse

Bolagets försäkringsskydd bedöms vara adekvat. Vad gäller den kombinerade 
företagsförsäkringen är beloppet avseende årsomsättningen angiven i försäkringsbrevet något 
låg jämfört med verkligheten. Denna uppgift bör uppdateras nästa gång kontakt tas med 
försäkringsbolaget.

Vi har stickprovsvis kontrollerat att de väsentligaste försäkringarna är betalda.

Anläggningsregister

Vi har kontrollerat underlag för årets större nyanskaffningar avseende maskiner och 
inventarier. Anläggningsregistret kommer att följas upp senare i höst.
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V erifikationsgranskning

Kontroll har skett av att verifikationerna uppfyller bokföringslagens formkrav.

Kontroll har även skett av att leverantörsfakturor är korrekt attesterade samt avser 
verksamhetsriktiga kostnader. Vi har dock noterat att en person som tidigare ingått 
attestreglementet men vid påskriftstillfallet ej ingått i attestreglementet attesterat ett antal 
fakturor. Enligt uppgift har detta skett för att underlätta för den nytillträdde efterträdaren och 
detta förhållande har vi diskuterat med VD. Vi bedömer de felaktigt attesterade fakturorna 
som verksamhetsriktiga.

Samtliga inköp överstigande en miljön kronor har granskats av oss. Granskningen avsåg att 
kontrollera att SYVABs interna regler följs samt att kontrollera att inköpen är 
verksamhetsriktiga.

Avstämning av väsentliga konton

För att säkerställa att bolaget har kontroll över sina väsentliga tillgångar & skulder har vi 
kontrollerat och kunnat konstatera att alla väsentliga konton löpande stäms av. Vi har även 
tagit del av externa besked som styrker tillgångarnas värden.

Vi utförde även en kontrollinventering av bolagets kontantkassa. Kontantkassan uppgick vid 
inventeringstillfallet till 5 957 kronor. Kontantkassan kan tyckas bestå av ett oväsentligt 
belopp. Men utifrån ett ”ordning och reda perspektiv” anser vi att denna kontroll är väsentlig.

Intäktsredovisning

Bolagets intäkter består till största del av anslutningsavgifter från anslutna kommuner. 
Anslutningsavgifterna uppgår till ca 92,3 % av bolagets totala intäkter. Fakturerade och 
redovisade anslutningsavgifter överensstämmer med den budget som antogs av styrelsen 
2017-10-20.

Vidare har vi granskat bolagets försäljning av biogas som f.n. uppgår till 6,8 % av bolagets 
totala intäkter. För att säkerställa att bolaget erhåller korrekt ersättning vid försäljning av 
biogas, har vi stickprovsvis granskat fakturerad och redovisad försäljning. Urvalet granskades 
med avseende på avtalade priser samt levererade kvantiteter. Inga avvikelser noterades.

VD kostnader

Vi har granskat VDs kostnader och kan konstatera att kostnaderna är attesterade av styrelsens 
ordförande Boel Godner.

Vi har granskat VD instruktionen som vi bedömer vara adekvat.
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Pågående projekt

Vi har noterat att bolagets investeringsplan antagits av styrelsen 2017-10-20 och att bolaget 
avrapporterar till styrelsen löpande.

Vi har stickprovsvis granskat underlag till utgifter som aktiveras under rubriken ”Pågående 
arbeten”. Företagsledningen gör kontinuerliga bedömningar av de olika projekten. Per 2018- 
09-30 pågick 26 (35) projekt. Det totala anskaffningsvärdet för dessa projekt uppgick till 
173,5 MSEK (113 MSEK).

Bolaget har löpande protokollförda möten där utvecklingen av olika projekt diskuteras.

När ett lyckosamt projekt avslutas, överförs projektets anskaffningsutgift till ett nytt konto. 
De färdiga projekten skrivs sedan av enligt en avskrivningsplan varvid projektets 
anskaffningsvärde kostnadsfors under flera år.

I vissa fall utvecklas inte projekten på avsett sätt. Förutsättningarna for projektet kan till 
exempel ha ändrats. I dessa fall måste bedömning göras beträffande projektets bokförda 
värde. Om verkligt värde understiger bokfört värde måste hela eller delar av projektets 
anskaffningsvärde kostnadsföras.

Efter samtal med VD kan vi konstatera att dessa projekt utvecklas väl.

VD instruktion och arbetsordning styrelsen

Vi har noterat att dessa obligatoriska handlingar antagit på nytt.

Finanspolicy

Den gällande finanspolicyn fastställdes av styrelsen 2013-09-20. Bolagets upplåning per 
2018-09-30 uppgick till 430 MSEK. 162 MSEK avser lån hos Nordea återstoden 268 MSEK 
avser lån hos Kommuninvest. Efter vår granskning kan vi konstatera att bolaget följer 
finanspolicyn.
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NKH
Vi har tagit del av ett utkast till attestreglemente för NKH. Syftet med det nya 
attestreglementet är att minimera risken för felaktiga kostnader. För att uppnå en högre 
säkerhet ingår det fler attestanter i kedjan innan betalning sker. Granskningsattest sker av två 
attestanter och beslutsattest sker av tre personer. Vår bedömning är att bolagets interna 
kontroll vad gäller NKH projektet därmed förstärks.

Övrigt

Efter samtal med VD kan konsteras att gränsvärdet för fosfor kommer kunna nås under 2018 
då bolaget planerar att tillföra extra mycket kemikalier till reningsprocessen under hösten.
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§ 6.2 Investeringar 
 
 
I bifogad specifikation har det nu lagts in beslutade nyinvesteringar gällande returslamluftning samt 
införandet av reningsmetoden FAST.  
 
Vi har en avvikelse gällande flytt av ozon som är något mer omfattande än ursprunglig plan, dock inryms 
detta i den totala reinvesteringsbudgeten genom omprioritering. Ozonflytten är nödvändig förberedelse 
för att skapa utrymme för kommande ombyggnation kopplat till NKH-projektet (Nya Krav 
Himmerfjärdsverket). Ozon kommer behövas i processen under ombyggnationstiden. Efter ombyggnation 
kan ozonanläggning återanvändas för kommande läkemedelsrening. Placeringen har gjorts strategiskt för 
kommande förändringar.  
 
 
 
 
 
Investeringsram    

IB 
2018 Reinvesteringar Akutinvesteringar Nyinvesteringar Summa 

3,3 30,0 - 60,0 93,3 

     
     
  Förbrukat 2018.10   

  Investerat  5,4  

  Pågående arbeten 59,1  

  Summa 64,5  
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Aktiverat Årets

Specifikation Budget Utfall Diff Prognos
Byggnad 3,0                 2,9                 0,1                 3,0                    
Maskinellutrustning 6,0                 2,4                 3,6                 6,0                    
Inventarier 2,0                 0,1                 1,9                 2,0                    
Summa investeringar 11,0              5,4                 5,6                 11,0                         

Pågående arbeten
Nyinvesteringar (mkr)
NKS Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff Prognos
Projektering 30,0          21,8          0,7            22,5          7,5                               30,0    

Övriga nyinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff Prognos
Rejectvattenrening 50,0         44,9         4,8           49,7         0,3                               50,0    
Ställverk 30,0         1,2           27,4         28,6         1,4                               32,0    

Returslamluftning 30,0         -            3,1           
Summa nyinvestering 80,0         66,7         35,3         72,2         7,8           82,0                 

Reinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff  Prognos 
Renovering bassäng 25,0          20,2          0,1            20,3          4,7            25,0                  
FAST, ökad rening 30,0          -             1,7            1,7            28,3          30,0                  
Flytt ozon, markarbeten 2,5            -             3,7            3,7            1,2 -           4,5                    
Sandfilter renovering 5,0            2,9            2,1           5,0            -             5,0                    
Renovering Adm 5,5            3,9            1,5           5,4            0,1            5,5                    
Ventilbyte RK 1,5            1,2            1,2            0,3            1,2                    
Flödesmätare 2,0            0,8            0,8            1,2            2,0                    
Renovering  Byggnader 3,5            2,8            0,5           3,3            0,2            3,5                    
Ekerö 5,0            0,6            0,6            4,4            1,0                    
Övrigt 35,0          16,0          13,5         29,5          5,5            35,0                  
Summa reinvesteringar 115,0        48,4          23,1          71,5          43,5          112,7                
Total investeringar 206,0        115,1        64,5          143,7        56,9          205,7                
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§ 8 Långtidsplanering 
 
 
Målbilden som beslutades 2008 för verksamheten ligger fast. 
 
1. Rent vatten, biogas och användbart slam 
2. God resurshushållning,  
3. Hög säkerhet, för personal och anläggning.  
 
 
1. Rent Vatten, biogas och användbart slam 
 
Att rena spillvatten från en växande region är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. 
Bolaget Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag – SYVAB (nedan kallat Syvab), är ett 
interkommunalt samarbete mellan kommunerna Botkyrka, Salem, Nykvarn, Stockholm och Södertälje. 
Bolaget har i uppgift att driva den gemensamma anläggningen, Himmerfjärdsverket, dit spillvattnet rinner 
från ägarkommunerna. Vattnet renas och återförs till naturens kretslopp för att dagens invånare och 
kommande generationer ska ha tillgång till ett levande hav. 
 
Syvabs uppgift är att kostnadseffektivt driva Himmerfjärdsverket så att fastställda krav klaras.  
Bolaget redovisar reningsresultat kvartalsvis samt i en utförlig årlig miljörapport till tillsynsmyndigheten. 
Avvikelser rapporteras i särskild ordning till tillsynsmyndigheten. Resultaten redovisas till styrelsen på 
ordinarie styrelsemöten, som hålls fyra gånger per år. 
 
Syvab ska tillsammans med ägare/kunder medverka i genomförandet av ett effektivt uppströmsarbete i 
ägarkommunerna för att begränsa andelen skadliga eller att icke behandlingsbara ämnen kommer in till vår 
anläggning och därmed påverka reningsprocessen negativt eller försämra kvaliteten på slam eller vatten. I 
möjligaste mån ska icke behandlingsbara avloppsfraktioner bortkopplas från spillvattensystemet och 
behandlas lokalt. Detta ger möjligheten till anpassad och kostnadseffektiv teknik som bäst skyddar miljön 
långsiktigt. Syvab ska med sin specialistkompetens medverka till att sådan anpassad rening kan genomföras 
lokalt. En strategisk del i uppströmsarbetet är att utveckla och sprida information om vår verksamhet och vårt 
uppdrag till skolor, företag och boende i området. Uppströmsarbetet redovisas till styrelsen i särskild rapport i 
samband med den årliga miljörapporten. 
 
Regeringen har 12 juli 2018 tillsatt en utredning om rötslam, denna ska redovisas i september 2019. 
I direktivet till utredningen framgår att användandet av slam på mark ska upphöra och att fosfor från 
slamprodukt ska återvinnas. Det innebär att Syvab måste prioritera ny slamhanteringsstrategi och ta fram en 
teknisk och ekonomiskt säkert beslutsunderlag för slutligt omhändertagande av slam så att bolaget säkerställer 
att framtida avsättning av slamprodukt kan tryggas. 
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När krav på rening av mikroföroreningar införs ska Syvab ha en kostnadseffektiv plan för hur detta ska 
kunna uppfyllas på Himmerfjärdsverket. Det innebär att Syvab deltar i förberedande studier och i erforderliga 
försök på regional basis inom Mälardalsklustret. På Himmerfjärdsverket genomförs en förstudie under 2018 
genom ett kompletterande reningssteg, detta finansieras genom ett ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket 
med 2 097 000 kr. 
 
Anläggning 
Ett proaktivt och systematiskt underhåll av anläggningen säkerställer Himmerfjärdsverkets möjlighet att 
uppfylla en god driftsäkerhet med tillräcklig redundans. Anläggning ska drivas och utvecklas så att av 
myndighet fastställda krav kan uppfyllas, god resurshushållning samt effektiv uppföljning erhålls.  
 
Våra IT-system ska ständigt utvecklas så att god kostnadseffektivitet, produktionsresultat och säkerhet över 
tid erhålls. Särskilt fokus ska läggas på säkerhet så att i första hand skadlig påverkan undviks, och om så ändå 
inträffar att skador i IT-systemen begränsas eller elimineras. Kompetensbehovet ska tillgodoses internt inom 
organisationen samt med stabila avtalsförhållanden till externa resurser, som kompletterar den egna 
organisationens kompetens. Vid anställning av IT-personal eller när externa företag anlitas och får tillgång till 
våra system ska säkerhetsrisker särskilt beaktas. 
 
Aktiv processutveckling i nära samarbete med praktisk drift och effektiv uppföljning i eget driftlabb är 
förutsättningar för att klara våra reningskrav. 
 
Syvab medverkar till en fortsatt positiv utveckling inom VA- industrin genom att ha ett nära samarbete med 
branschens organisationer, företag, högskolor och universitet genom samverkan inom Mälardalsklustret. 
Vi är positiva till att bereda möjlighet till forskning och utveckling inom företaget i form av studier, 
utvecklingsprojekt, examensarbeten och doktorandarbeten, som har en direkt koppling till företagets behov 
idag och i framtiden. 
 
Biogasproduktionen ska säkras genom teknik- och processutveckling samt optimering och kvalitetssäkring av 
substratströmmar till anläggningen, så att företaget bidrar till att övergripande nationella miljömål kan 
innehållas och genomförda investeringar uthålligt ger största möjliga bidrag till låga behandlingskostnader för 
bolagets ägare och kunder. 
Ekonomiskt resultat för biogasen redovisas separat, i ekonomirapporten, vid ordinarie styrelsemöte fyra 
gånger per år. 
 
Nya krav Himmerfjärdsverket (NKH) 
Bolagets styrelse har 2018-10-11 fattat investeringsbeslut och gett VD uppdraget att genomföra NKH-
projektet i enlighet med tidigare fattat inriktningsbeslut. I detta beslut ingår att genomföra erforderliga 
upphandlingar inom aviserad kostnadsram om 1 181 miljoner kronor beräknad i 2014 kostnadsnivå exklusive 
räntekostnader. Förutsättning för genomförandet är att borgen tecknas av samtliga delägare i Syvab. 
Marknadsrisker som idag beräknas till 180–360 miljoner hanteras i ett kommande beslut under projektets 
genomförande. 
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Ombyggnaden kommer att ske samtidigt som anläggningen är maximalt belastad. Vilket blir försvårande, att 
kunna klara högt ställda förväntningar och krav på fortsatt god rening under ombyggnadsskedet, vilket 
planeras genomföras under 2019–2026. 
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2. God Resurshushållning 
 
Stabil långsiktig ekonomistrategi, låg behandlingskostnad och en förutsägbar kostnadsutveckling.  
 
A. Effektivisering 
 
Reinvesteringsplan 
Långsiktiga reinvesteringsplaner har tagits fram som syftar till att förebyggande investeringar genomförs, 
vilket ger minskade underhållskostnader. Reinvesteringar i de anläggningsdelar som ej berörs av nyinvestering 
följer avskrivningstakten, syftet med detta är att bibehålla anläggningens status. Utökat akut underhåll krävs 
och genomförs även i de delar som kommer att förändras för att klara utsläppskrav under ombyggnadsskedet. 
 
Energi 
Effektivare elanvändning uppnås genom att utrustning byts ut i tid eller att äldre utrustning uppgraderas med 
ny teknik. 
 
Minskad kostnadsökning på energi genomförs genom långsiktig upphandling av energi i elportfölj, där säkras 
prisnivåerna upp enligt förbestämd årlig procentuell nivå. 
 
B. Tydlig ekonomisk styrning 
 
God kostnadsuppföljning 
Månadsvis sker pedagogisk återkoppling till budgetansvariga, vilket möjliggör agerande och parerande i det 
dagliga arbetet så att ekonomiska ramverk kan innehållas. Budgetansvariga tar aktivt ansvar för och 
medverkar i budgetarbetet. 
 
Finansiering/Räntekostnader 
Vi ska finna finansiering för den förestående investeringen som är stabil och långsiktig för bolaget och dess 
ägare. Syvab har ett nära samarbete med Internbanken som är rådgivare till bolaget i finansiella frågor 
 
Det finns en ränteportfölj som bygger på samma strategi som elportföljen. En finansieringspolicy antagen av 
styrelsen anger vilken risknivå som bolaget får agera inom. En finansiell riskrapport utarbetas av 
internbanken, denna redovisas som bilaga till ekonomirapporten fyra gånger per år. 
 
Upphandling 
Upphandling ska ske enligt LOU i sund konkurrens.  
 
Intäkter 
Möjlighet till ökade intäkter från företagets resurser i form av utrustning och kompetens ska utvecklas. 
Gasaffären ska bidra positivt till företagets intäkter och därmed till lägre brukningsavgifter.  
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Förutsägbar kostnadsutveckling 
Himmerfjärdsverkets anläggning är avsedd för effektiv rening av avloppsvatten. Avgiften beräknas på 
uppmätt flöde från respektive kommun. För att minska validitet används tre års historiskt utfall för att 
beräkna innevarande års debitering. Avgiften ska stimulera kommunerna att genomföra åtgärder så att 
andelen ovidkommande vatten minskar. 
 
Lönekostnader/pensionskostnader 
Löneläget ska vara tillräckligt för att attrahera och behålla kompetent personal och i paritet med vad 
branschen tillämpar inom regionen. Bolagets pensionsåtagande belastar respektive år och begränsar stora 
”överraskande” pensionskostnader i framtiden.  
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Himmerfjärdsverket  Stockholm 556050-5728 08 410 776 00  08 530 270 08 info@syvab.se  www.syvab.se 
147 92 Grödinge 

3. Hög säkerhet, för personal och anläggning  
 
Personal 
Syvab ska vara en god arbetsgivare och Himmerfjärdsverket en trygg och säker arbetsplats, som ger 
medarbetarna möjlighet att utvecklas i sin profession. Vår organisation ska ständigt utvecklas och främja ett 
integrerat och ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper inom företaget. Personalens kompetensutveckling 
ska prioriteras för att bolaget och anläggningen ska kunna möta dagens och framtida utmaningar och krav. 
Rekrytering ska ske utifrån en upprättad kravprofil som långsiktigt ska säkerställa företagets framtida behov 
och utmaningar. Genom att erbjuda praktikplatser och att samarbeta med universitet och högskola bräddas 
vår rekryteringsbas. Vi satsar på vidareutbildning för att det är lönsamt och nödvändigt om vi ska behålla 
kompetens och vara effektiva idag och i morgon.  
 
Jämställdhet och mångfald är för oss framgångsfaktorer. Vi arbetar aktivt för en trygg och säker arbetsmiljö 
genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Statistik för sjukfrånvaro och övertidsuttag redovisas på ordinarie 
styrelsemöte fyra gånger per år.  
 
Med den inriktningen läggs grunden för hög anläggningssäkerhet och hög tillgänglighet, med personal och 
styrelse som med stolthet och engagemang driver bolaget Syvab och Himmerfjärdsverket. 
 
Vi Värnar Vårt Vatten.  
  

mailto:www@syvab.se








    
 
   
   Bilaga 3 
 

Nomineringsblankett  
styrelsen Svenskt Vatten 2019 
1. Nominerad av 
Medlemmens namn och organisation samt mailadress. 
 
 
 

2. Nominerad 
Namn och nuvarande befattning/förtroendeuppdrag, adress samt födelseår 
 
 
 
3. Motiv till nomineringen 
 
 
 
 
 

4. CV och erfarenhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insänds senast 31 januari 2019 
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