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Grödinge den 1 juni 2018 
 

Dagordning 

Syvabs styrelse sammanträder onsdag den 13 juni 2018 kl. 10.30 

Plats: Landsort, Himmerfjärdsverket 
  
1. Mötets öppnande  
2. Val av ordförande och vice ordförande 
3. Fastställande av dagordning 
4. Föregående protokoll 
5. Fastställda justerare är vice ordförande jämte ordförande 

 
Informationsdel 
6. Verksamhetsrapport 2/18        Utsändes  
7. Ekonomirapport         Utsändes 

 7.1 Ekonomirapport  
  7.2 Investeringar 
 7.3 Finansiell riskrapport          

8. Rapport från ägargruppen       Utsändes 
9. Rapport – Statusen i NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket) Utsändes 
10. Rapport från Svenskt Vattens årsstämma 2018 
11. Rapport från Svealands kustvattenvårdsförbunds årsstämma 2018 
             
Beslutsärenden   
12. Arbetsordning för styrelsen m fl fram till årsstämman 2019    Utsändes 
 -Styrelsens arbetsordning      
 -Firmatecknare 
 -VD-instruktion 
 -Utlämnade av allmänna handlingar 
 -Utformning av ekonomisk rapportering 
 -Attestreglemente 
13. Investeringsframställan för förstärkt kväverening genom    Utsändes 

returslamoxidation 
14. Revaq – Uppströmsarbetet       Utsändes  
15. Mötesdagar för styrelsen       Utsändes 
16. Övriga frågor   

16.1 Möjlighet till bidrag för anläggning av Water Sience Park 
16.2 Läkemedelsrening  

17. Mötets avslutande 
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§ 6 Verksamhetsrapport 2/18 
 

 
Aktuellt resultatläge 
 

 
 

Av-
vikelse 

Noti-
fiering 

Plan- 
enligt kommentar 

PROCESS 

Labb     

Processtyrning    Onormalt högt flöde 

Onlinemätning     

Forskning/UTV         
     

EKONOMI 

Resultaträkning     

Reinvesteringar     

Nyinvesteringar     
     

PRODUKTION 

Driftläge      

Interna Projekt     
     

EL/IT 

Driftläge     

Utvecklingsarbete     
     

FÖRETAG 

Personal    Onormalt hög sjukskrivningsnivå 

Arbetsmiljö     

Resultatmål     
  



 
 

Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Gäller från: 

Rapport § 6 Verksamhetsrapport 2(5) 2018-06-01 

Ansvarig för dokumentet (PL):                       Sign: Granskad och fastställd av (PÄ)                                   Sign: Rev.datum: 

S.Söhr/U.Brauer/K.Öhman/G.Lord Carl-Olof Zetterman   

 

Postadress Säte Org.nr. Telefon  Telefax E-post Internet 
Himmerfjärdsverket  Stockholm 556050-5728 08 410 776 00  08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 
147 92 Grödinge 

 
Process 
 
Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 130 000 m3 avloppsvatten per dygn samt att motta och behandla 
50 000 ton externt material. Tillståndsmängderna är angivna på årsbasis. 

 

Resultat vecka 7-18 

A. Inkommande flöde  

Flödet har fortsatt varit högt under våren och uppgår till 122 300 m3/d till och med vecka 21. Vi fyller 
därmed hittills 94 % av vårt tillstånd.  

 

B. BOD (syreförbrukande material) 

Reningen av BOD fungerar tillfredsställande. Utgående halt uppgår till 6,4 mg/l. 

 

C. Kväve 

Kvävereningen har återhämtat sig bra efter årets jobbiga start med både snösmältning och en linje ur 
funktion i fluidbädden. Vi kan nu i efterhand konstatera att besluten att byta sand i den linjen i 
fluidbädden som hade tappat i kapacitet samt förbiledningen av vatten för att skydda den biologiska 
kvävereningen var rätt beslut. Kvävereningen skyddades från att slås ut och utgående halt uppgår till 7,3 
mg/l. Målet är att fortsätta pressa ned kvävet och skapa en god marginal till reningskravet inför hösten. 

 
D. Fosfor 

Fosforreningen är den del som för nuvarande har det tuffast. När en del av flödet förbileds den 
biologiska reningen vid höga inkommande flödet ökar oundvikligen utgående halt av suspenderat 
material, vilket höjer utgående halt av fosfor. Sedan förbiledningen avslutades har det varit vissa problem 
med fällningen av den lösta fosforfraktionen fosfat. Den kemiska fällningen över skivdiskfiltret har 
tredubblats, vilket har gett positiv effekt på utgående fosforhalt. Fosforreningen kommer att förstärkas i 
och med införandet av FAST-systemet som beskrivs under Produktion nedan.  Till och med vecka 18 
tangeras reningskravet på 0,4 mg/l. 

 
  



 
 

Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Gäller från: 

Rapport § 6 Verksamhetsrapport 3(5) 2018-06-01 

Ansvarig för dokumentet (PL):                       Sign: Granskad och fastställd av (PÄ)                                   Sign: Rev.datum: 

S.Söhr/U.Brauer/K.Öhman/G.Lord Carl-Olof Zetterman   

 

Postadress Säte Org.nr. Telefon  Telefax E-post Internet 
Himmerfjärdsverket  Stockholm 556050-5728 08 410 776 00  08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 
147 92 Grödinge 

Tabell 1. Reningsresultat i mg/l 
 

Parameter Vecka 7-18 
Hela 
året 
2018 

Villkor Typ av villkor 

Tot-N 7,0 7,3 8 Gränsvärde som årsmedel 

Tot-P 0,41 0,40 0,4 Gränsvärde som årsmedel 

BOD 5,6 6,4 8 Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som 
årsmedel 

COD 33 34 70 Riktvärde som årsmedel 

 
 
Slam och substrat 
Biogasproduktionen har fungerat väl under perioden. 
 
Intrimningen av nya rejektvattenreningen fortskrider. Syvab har ännu inte tagit över ansvaret för 
anläggningen utan det ligger fortfarande hos entreprenören Purac. 
Slammets kvalitet uppfyller sina gränsvärden t.o.m. april och kan användas för spridning på jordbruksmark. 

 

Uppströmsarbetet 
Tunnelprovtagningen som genomfördes hösten 2017 är nu analyserad och utvärderad. Varje provpunkt har 
utvärderats på vilken/vilka metaller som är prioriterade att arbeta med och resultatet kommer att redovisas 
för kommunerna på nästa uppströmsmöte som hålls i september.  
 
De nya fasta provtagarna är nu startade ute i tunnelsystemet. Vid förhöjda halter av någon metall i 
inkommande vatten till Himmerfjärdsverket ska tunnelprovtagarna vittjas för att försöka identifiera från vilket 
område utsläppet härrör. Resultatet kommer att meddelas uppströmskommunerna.  
 
Bara reduktionsbehovet för koppar uppfylldes 2017. De övriga prioriterade metallerna ökade respektive sjönk 
inte tillräckligt mycket. Det visar att fortsatt fokus på uppströmsarbetet är viktigt för att i framtiden kunna 
sprida slammet på jordbruk.  
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Produktion - Anläggning och underhåll 
 

Högtryckskompressor 1 i fordonsgasuppgraderingen är under renovering detta för att återställa kompressorn 
till ursprungligt skick. Kompressorn trycksätter den uppgraderade gasen till ca. 230 bar. Vi har två redundanta 
kompressorer och högtryckskompressor 2 har genomgått en liknande renovering med bra resultat. 
 
För att säkerställa fordonsgasanläggningens tillgänglighet genomförs ett försök med en gaskylare på 
inkommande ledningen till anläggningen. Genom att kyla rågasen kan vi fälla ut vatten och därmed säkerställa 
driften under sommarperioden då vi tidigare har haft problem. 
Arbete pågår också med att förbättra gasdispensern där tankning av fordonsgas sker. Där installeras en 
gasbank för att öka dynamiken i gassystemet och därmed få en bättre tillgänglighet i anläggningen. 
 
Inloppsröret till huvudpump 6 har kompletterats med kraftigare rörstöd för att minska svängningar i röret. 
Tidigare har liknande åtgärd utförts på pump 5 och svängningarna har minskat markant. Det har även 
genomförts en större reparation på trycksidan på huvudpump 6. Materialutmattning i rörkonstruktionen har 
orsakat sprickbildning vilket kan leda till allvarliga haverier om de inte åtgärdas. 
 
Ett nytt projektkontor håller på att färdigställas. Medarbetarna på projektavdelningen har tidigare varit 
utspridda på olika ställen men kommer nu samlas i ett gemensamt rum genom att väggen mellan två befintliga 
kontor tas bort. 
 
Nya rör har installerats i och utanför tankrummet i kembyggnaden. Ändrad styrning för polymerdosering i 
flotationsbyggnad, det ska bli en pump till varje bassäng istället för som tidigare 2 pumpar till sex bassänger. 
Vilket ger möjlighet till en bättre styrning av kemikalien. 
 
F.A.S.T. 
2017 överskred Syvab sina gränsvärden för fosfor och kväve. För att minska risken att detta upprepas 
kommer ett så kallat FAST-system, (Försedimentering, Avskiljning av Suspenderat material med 
Trippeldosering), att införas på Himmerfjärdsverket. Detta innebär att dosering med järnsulfat (FE2SO4) 

kommer att upphöra och istället kommer tre olika kemikalier att doseras före och efter sandfånget. 
Ett metallsalt doseras först för att fälla ut löst fosfor. Därefter doseras en lågmolekylär polymer före sandfång 
och en högmolekylär polymer efter sandfång i syfte att binda ihop det suspenderade materialet till större 
flockar, som lättare kan avskiljas i försedimenteringen. Förberedelser för drifttagning i augusti pågår och 
ledningar och pumpar har beställts. 
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Ett större antal ventiler i pumpstation F & G samt rötkammarbotten ska bytas ut. Ventilerna är för slam och 
vatten och det kommer att krävas en del planering då arbetet troligtvis kommer kräva större avstängningar i 
anläggningen.  

 
 
EL och IT 
 
Ett omfattande strömavbrott inträffade den 15/5, hela anläggningen stod still under 3 timmar. 
 
Under andra kvartalet har IT haft fullt upp med att uppfylla den nya dataskyddsförordningen - GDPR.  
Vi har inventerat vilka register vi har som berörs av den nya lagstiftningen. Vi har dokumenterat och tagit 
fram registerbeskrivningar för varje aktuellt register i enlighet med de nya kraven. 
 
Besökssystemet har även det gåtts igenom.  När en besökare loggar ur sig ur systemet raderas automatiskt 
dennes information bort från vårt system. Undantaget för dem som aktivt väljer att kryssa i "kom ihåg mig" 
och därmed medgivit att personnära uppgifter lagras hos Syvab. 
    
 

 

Personal 
 

Sjukfrånvaron under årets första fyra månader ligger på 8,17 %. De långtidssjukskrivningar vi har är alla i 
tjänst till viss del. Den ”normala” sjukfrånvaron som t.ex förkylningar, är fortfarande låg. 
 
De vakanser vi haft har under våren har nu blivit tillsatta. Vi har rekryterat en biträdande produktionschef, en 
informatör, en projekthandläggare samt en IT-tekniker. 
 
Vårens friskvårdsprojekt avslutades med en stegtävling där närmare 30 personer lyckades nå målet om 10 000 
steg/dag. 
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§ 7.1 Ekonomirapport  

Resultat är fortsatt positivt men prognos för helår är -1,1 miljoner kronor. Orsaken är att vi ser ökade 
kostnader för kemikalier som pax och järnsulfat för att klara årets reningsresultat. Försening med 
ombyggnation börjar nu ge eko på ökade underhållskostnader, vi har nu nått den gräns där driftkostnader 
ökar.  
 
Resultat för biogasförsäljning är fortsatt positiv och något bättre än plan.   
 
Finansiell riskrapport bifogas, inga avvikelser. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

mailto:www@syvab.se


             
 
Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Gäller från: 

Rapport § 7.1 Ekonomirapport per den 30 april 2(3) 2018-06-01 
Ansvarig för dokumentet (PL):                       Sign: Granskad och fastställd av (PÄ)                                   Sign: Rev.datum: 

Gunilla Lord Carl-Olof Zetterman   
 

 

Postadress Säte Org.nr. Telefon  Telefax E-post Internet 
Himmerfjärdsverket  Stockholm 556050-5728 08 410 776 00  08 530 270 08 info@syvab.se  www.syvab.se 
147 92 Grödinge 

 
 
 
 

Intäkter Budget 2018 Budget  per 180430a  Utfall 180430  Prognos 2018 

Anslutningsavgifter 153 000           51 000                  51 000             153 000           

Övriga rörelse int 13 600             4 533                    5 466               13 600             

Totala intäkter 166 600          55 533                  56 466             166 600          

Kostnader Budget 2018 Budget  per 180430a  Utfall 180430  Prognos 2018 

Drift

Kemikalier 12 820 -            4 273 -                   5 095 -              15 000 -            

Slamtransport 11 735 -            3 912 -                   3 147 -              11 735 -            

Energikostnad 19 500 -            6 500 -                   6 625 -              20 000 -            

Övrigt drift 38 030 -            12 677 -                 13 832 -            38 030 -            

Summa drift 82 085 -            27 362 -                 28 699 -            84 765 -            

Personal Budget 2018 Budget  per 180430a  Utfall 180430  Prognos 2018 

Lönekostnader 26 805 -            8 935 -                   7 785 -              26 000 -            

Pensionskostnader 3 500 -              1 167 -                   1 110 -              3 500 -              

Sociala kostnader 9 330 -              3 110 -                   2 474 -              8 940 -              

Utbildning 440 -                  147 -                       106 -                  440 -                  

Övrigt personal 1 205 -              402 -                       622 -                  1 205 -              

Summa Personal 41 280 -            13 760 -                 12 097 -            40 085 -            

Finansiellt Budget 2018 Budget  per 180430a  Utfall 180430  Prognos 2018 

Avskrivning 31 850 -            10 617 -                 10 202 -            31 850 -            

Ränteintäkter -                     -                          -                     

Räntekostnader 10 000 -            3 333 -                   2 580 -              9 500 -              

Övrigt finansiellt 1 335 -              445 -                       795 -                  1 500 -              

Skatt 50 -                    17 -                         50 -                    

Summa Finansiellt 43 235 -            14 412 -                 13 577 -            42 900 -            

Totala kostnader 166 600 -         55 533 -                 54 373 -            167 750 -         

Bokslutsdisposition 1 150               

Resultat 0 0 2093 0
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Biogasverksamheten 2018 (Tkr)

Budget Budget per 180430 Utfall april Helårsprognos
Intäkter 
Biogasintäkter 12 500                    4 167                      4 602                      12 500                    
Substratintäkter 50                            17                            31                            90                            
Summa intäkter 12 550                    4 183                      4 633                      12 590                    

Driftskostnader
Underhåll / drift 1 850 -                     617 -                         780 -                         2 000 -                     
El 1 000 -                     333 -                         452 -                         1 000 -                     
Arbetstid 500 -                         167 -                         270 -                         500 -                         
Substrat omkostnad 1 800 -                     600 -                         461 -                         1 800 -                     
Summa driftskostnader 5 150 -                     1 717 -                     1 963 -                     5 300 -                     

Kapitalkostnad
Räntor 2 260 -                     753 -                         650 -                         2 260 -                     
Avskrivning 2 300 -                     767 -                         767 -                         2 300 -                     
Summa kapitalkostnader 4 560 -                     1 520 -                     1 417 -                     4 560 -                     

Resultat 2 840                      947                          1 253                      2 730                      

mailto:www@syvab.se


             
 
Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Gäller från: 

Rapport § 7.2 Investeringar per den 30 april 1(2) 2018-06-01 
Ansvarig för dokumentet (PL):                       Sign: Granskad och fastställd av (PÄ)                                   Sign: Rev.datum: 

Gunilla Lord Carl-Olof Zetterman   
 

 

Postadress Säte Org.nr. Telefon  Telefax E-post Internet 
Himmerfjärdsverket  Stockholm 556050-5728 08 410 776 00  08 530 270 08 info@syvab.se  www.syvab.se 
147 92 Grödinge 

 
§ 7.2 Investeringar 
 
 
Nyinvestering i bygget av nytt mellanspänningsverk pågår och byggnad är under byggnation   
 
Investeringsram    
IB 
2018 Reinvesteringar Akutinvesteringar Nyinvesteringar Summa 
         
3,3     

                             
30,0     - 30,0 63,3 

     
     
  Förbrukat 2018.04   

  Investerat 2,8  

  Pågående arbeten 13,6  

  Summa 16,4  
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Internbanken

Kapitalbindning

Antal år

0-1 år 162

3-4 år 268

2,2 år 430

2,2 år 3 år

Räntebindning Norm

Mkr %

270 50%

60 - -

60

40 - -

0 - -

1,69% 1,5 år 430

1,5 år 2,0 år

Genomsn. 

räntebindn.tid

Norm enl. 

finanspolicy

Tillåtet intervall enl. 

fin.policy

max 70%

Limit enl. 

finanspolicy

9,3%

Totalt

5-10 År

1 - 3 år

Inom tillåtet 

intervall?

Ja

100,0%

62,8%

14,0%

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?

37,7%

62,3%

Ja

Genomsn. 

kap.bindn.tid

Mkr

Andel av total 

skuld

Tillåtet intervall enl. 

fin.policy

Limit enl. 

finanspolicy

max 40%

FINANSIELL RISKRAPPORT 2018-04-30

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 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

268

2018-04-30

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

62%

MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT -netto [kr]

19 050 000

-18 968 872

Andel gröna lån

460 650 000 460 000 000

PLACERINGAR

GRÖN FINANSIERING

2018-03-31

-19 479 426

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

2018-04-30

0

2 Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist
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§ 8 Rapport från ägargruppen 

 
Text från ägargruppen; 
 
”Diskussioner pågår med samtliga ägare om innehållet i följande dokument: 
 

• Uppdaterat ägaravtal 
• Uppdaterad bolagsordning för Syvab 
• Eolshällsavtalet 
• Ägardirektiv för Syvab 

 
Ambitionen är att de pågående diskussionerna ska leda fram till att respektive ägare efter sommaren ska 
kunna fatta beslut om ”Syvab-paketet” som förutom ovanstående dokument består av Borgensåtgande 
avseende NKH. I sammanhanget är det viktigt att peka på att Eolshällsavtalet är ett avtal som tecknas 
mellan Syvab och Stockholm Vatten & Avfall AB. Detta avtal är i sammanhanget dock så viktigt i 
diskussionerna kring ägaravtalet att tanken är att det ska biläggas ägaravtalet.” 
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§ 9 Statusrapport av NKH-projektet 
 
 
Prekvalificering har genomförts som en internationell förfrågan. Intresset från kvalificerade anbudsgivare 
har varit god. Projektets storlek och komplexitet innebär att relativt stora aktörer har grupperat sig i 
konsortier för att kunna erbjuda den efterfrågade säkerhet och kompetens som projektet kräver. 
 
Inkomna anbud har nu granskats och de som har uppfyllt prekvalificeringens krav har därefter inbjudits att 
inkomma med kompletta handlingar för upphandlingen av totalentreprenören, som ska utses att 
genomföra NKH-projektet under utökad samverkan tillsammans med Syvab. 
 
 
Förutsättning för att Syvab ska kunna teckna kontrakt med entreprenören är; 
 

• att Syvabs ägare ikläder sig borgen för projektets finansiering, 
• att Syvabs styrelse därefter fattar ett beslut om genomförandet och bemyndigar VD att genomföra 

projektet och teckna nödvändiga avtal och kontrakt för projektets genomförande. 
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Bilaga 3 - Hudvudtidplan (Preliminär)

Reviderad: 2018-05-02
SYVAB NKH Huvudtidplan   Period 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kvartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Förberedande arbeten
Förberedande arbeten (Utförs i Syvabs regi)

Upphandling Totalentreprenad i utökad samverkan
Anbudstid & utvärdering 18-02 -- 18-10
Kontrakt fas 1, 2018-11 18-11 X

FAS 1 - UTREDNING OCH PROJEKTERING 2018-11 -- 2020-01
Projektstart 2018-11
Upphandling membranleverantör 2019-01 -- 2019-03 X
Systemhandling 2019-01 -- 2019-12
Produktionskostnadskalkyl, prognos kvartalsvis under fas 1 x x x
Riktkostnadskalkyl Fas 2 2019-12 X
Kontrakt Fas 2 2020-01
FAS 2 - GENOMFÖRANDESKEDE 2020-01- 2025-12
Byggstart 2020-01 X
Etapp 1 2020-01 -- 2021-12
Nybyggnad SIL/PST silstation/pumpstation 
Nybyggnad MBF Membranfilterbyggnad
Ombyggnad befintligt bassängblock
 Förberedande arbeten B3
- Förberedande arbeten B2
- Omyggnad biolinje 1
- Ombyggnad samlingskanal
Membraninstallation Etapp 1
Driftsättning Etapp 1
Etapp 2 2022-01 -- 2022-12
- Provisorier, omkopplingar
- Ombyggnad biolinjer etapp 2
- Membraninstallation Etapp 2
- Driftsättning Etapp 2
Etapp 3 2023-01 --2023-12
- Provisorier, omkopplingar
- Ombyggnad biolinjer etapp 3
- Membraninstallation Etapp 3
- Driftsättning Etapp 3
Etapp 4 2024-01 -- 2024-12
- Provisorier, omkopplingar
- Ombyggnad biolinjer etapp 4
- Membraninstallation Etapp 4
- Driftsättning Etapp 4

Provdrift
MÅLDATUM FÄRDIG ANLÄGGNING 2025-12-01 X
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§ 12 Arbetsordning för styrelse, Vd-instruktion och instruktion för 
 ekonomisk rapportering samt attestreglementet 
 
 
Förslag till beslut: 
 
att arbetsordningen för styrelse, Vd-instruktionen och instruktion för ekonomisk rapportering samt 
attestreglementet för perioden 2018-06-13 till och med årsstämman år 2019 godkänns och läggs till 
handlingarna. 
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Arbetsordning för styrelsen för SYVAB 2018-06-13 – årsmötet 2019 
 
 
§ 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL) 
 
Styrelsen är skyldig att verka för bolagets intresse och svarar för dess organisation och förvaltningen av 
dess angelägenheter. 
 
Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för 
när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning skall samlas in och rapporteras till 
styrelsen. 
 
Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur verkställande direktören handhar den löpande 
förvaltningen. Styrelsen skall årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen 
och VD. 
 
Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Om arbetsordningen innehåller 
anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter skall styrelsen fortlöpande kontrollera att 
arbetsfördelningen kan upprätthållas. 
 
 
§ 2 Firmateckning 
 
Bolaget tecknas alltid av styrelsen. Firmateckning kan ske av två ledamöter i förening. VD tecknar på 
grund av sin ställning bolaget när det gäller löpande förvaltningsåtgärder. 
 
 
§ 3 Ordförandens uppgifter 
 
Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer 
på den. Ordföranden skall se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt. 
 
Ordföranden skall se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i 
övrigt när det behövs. Ordföranden skall kalla till sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det. 
 
Ordföranden skall se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen. 
 
Ordföranden skall se till att ärenden är beredda på ett tillfredsställande sätt. 
 
Ordförande skall se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling och att 
samtliga ledamöter erhåller tillfredsställande beslutsunderlag. 
 
Ordförande skall kontinuerligt - följaktligen även mellan sammanträdena - i erforderlig omfattning 
lämna ledamöterna upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktigare 
händelser. 
 
Ordförande skall bevaka att styrelsens beslut verkställs och på vilket sätt detta sker. 
 
Ordföranden förhandlar med VD om lön och övriga förmåner och skyldigheter varefter 
överenskommelsen anmäls i styrelsen. 
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Ordföranden skall i samråd med VD se till att nya styrelseledamöter och suppleanter introduceras i 
styrelsens arbete och bolagets verksamhet.  
 
 
§ 4 Tid för styrelsesammanträde 
 
Styrelsen skall sammanträda minst en gång per kvartal. Vid det första sammanträdet efter ordinarie 
årsstämma skall styrelsen fastställa sammanträdesdagar för det kommande året. 
 
 
§ 5 Kallelse till sammanträde 
 
Kallelse sker genom ordförandens försorg. Kallelse skall tillställas ledamöter och suppleanter senast en 
vecka före sammanträde. Till kallelsen skall fogas dagordning och beslutsunderlag. 
 
Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde skall snarast anmäla detta till ordföranden eller till VD. 
 
 
§ 6 Dagordning 
 
Dagordning, som skall bifogas kallelsen enligt § 4, skall i förekommande fall innehålla följande: 
 
* Mötets öppnande 
 
* Val av justeringsmän 
 
* Fastställande av dagordning 
 
* Protokoll från föregående möte 
 
* Anmälningar/information 
 
* Ekonomisk rapportering 
 
* Övriga rapporter 
 
* Beslutsärenden 
 
* Övriga frågor 
 
* Nästa sammanträde 
 
 
§ 7 Beredning av ärenden 
 
Ärendena bereds av ordföranden, vice ordföranden och VD i samråd eller av den eller de dessa 
bestämmer. Beredningen skall genomföras på sådant sätt att beslutsunderlagen hinner färdigställas 
inom den tid som anges i § 5. 
 
I beslutsunderlaget som ledamöterna tillställs enligt § 5 skall ärendet redovisas. Det skall framgå vilka 
problem och risker som kan finnas, vilka handlingsalternativ som står till buds och konsekvenserna av 
dessa samt ett förslag till beslut. 
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§ 8 Suppleanter 
 
Suppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden i enlighet med § 5. Suppleant som ej tjänstgör har 
rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. 
 
 
§ 9 Arbetstagarrepresentanter 
 
Enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, deltar 
arbetstagarrepresentanterna i styrelsens arbete i enlighet med vad som framgår av lagen.  
 
 
§ 10 Protokoll 
 
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. I protokollet skall de beslut som styrelsen har fattat 
antecknas. 
 
Protokollet skall föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av 
styrelsen. 
 
Protokollet skall tillställas ordföranden och justeringsmannen senast två veckor efter sammanträdet. 
 
Protokollet utsändes till ledamöterna efter det protokollet justerats. 
 
Protokollen skall föras i nummerföljd. 
 
Protokollen skall genom VD:s försorg förvaras brandsäkert. 
 
 
§ 11 Ekonomisk rapportering 
 
Vid varje styrelsesammanträde skall ekonomisk rapportering ske i enlighet med av styrelsen meddelade 
skriftliga instruktioner. Styrelsen skall på grundval av rapporteringen bedöma bolagets ekonomiska 
situation. 
 
 
§ 12 Återkommande ärenden 
 
Följande ärenden skall - om omständigheterna inte föranleder annat - behandlas vid nedan angivna 
sammanträden. 
 
*          Kvartal 1: Årsredovisningen från föregående räkenskapsår. 
 
* Sammanträde i anslutning till ordinarie årsstämma: Val av styrelseordförande och vice 
 ordförande, beslut och firmateckningsrätt och attestreglemente, fastställande av arbetsordning 
 för styrelsen samt VD- instruktion, beslut om organisationen för utlämnande av allmänna 
 handlingar hos bolaget samt fastställande av sammanträdesdagar för det kommande året. 
 
* Kvartal 3: Budget för nästkommande räkenskapsår. 
 
* Kvartal 4: Långtidsplanering 
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§ 13 Offentlighet och sekretess 
 
Bolaget omfattas av bestämmelserna i 1 Kap 9 § sekretesslagen. Detta innebär att vad som föreskrivs i 
tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller bolaget samt att bolaget jämställs med 
myndighet vid tillämpning av sekretesslagen. 
 
Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos bolaget. 
Härutöver erinras styrelsens ledamöter och suppleanter om sin tystnads- och lojalitetsplikt som följer av 
aktiebolagslagen. 
 
Enligt bolagsordningen gäller: 
 
Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes 
bestämmande. Vid vägran att utlämna handling skall frågan, om sökanden begär det, prövas av 
styrelsen. 
 
 
                                                      _____________________ 
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VD-instruktion 
 
Instruktion för verkställande direktören (VD) i Syvab fastställd av bolagets styrelse 2018-06-13. 
 
Enligt 8 Kap 25 § aktiebolagslagen (ABL) skall VD sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar. På grund här av skall vad som nedan anges gälla för VD i bolaget. 
Härutöver gäller även andra riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen för del av VD:s 
verksamhet eller för särskilt fall. 
 
 
§ 1 Löpande förvaltning 
 
VD skall handha den löpande förvaltningen i bolaget, vilken omfattar 
 
* att leda bolagets verksamhet 
 
* att verkställa styrelsens beslut 
 
* att anställa personal 
 
* att förhandla med de fackliga organisationerna om löner och övriga förmåner 
 
* att fullgöra förhandlings- och informationsskyldigheter enligt MBL 
 
* att besluta om tjänstledighet, semester, reseersättningar och extern utbildning 
 för personalen 
 
* att besluta om uppsägning och omplacering av personal 
 
* att inom ramen för den löpande verksamheten ingå avtal där bolagets åtaganden 
 ej överstiger 5 000 000 kronor eller annars är av principiell betydelse eller av 
 större vikt 
 
* att i enlighet med av styrelsen beslutade finanspolicy handha bolagets likvida medel samt 

skuldförvaltning 
 
* att sälja utrangerade tillgångar 
 
* att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande förvaltningen  
 av bolaget. 
 
 
§ 2 Brådskande ärenden 
 
VD skall fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen att besluta om, om 
styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådant fall skall 
styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. 
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§ 3 Bokföring och medelsförvaltning 
 
VD skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i 
överenskommelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt. 
 
§ 4 Offentlighetsprincipen 
 
VD skall på bolagets vägnar fatta beslut enligt 15 Kap § 6 och 7 sekretesslagen med hänvisningar. 
 
 
§ 5 Underrättelse till styrelsens ordförande 
 
VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att styrelsen tar 
ställning till viss fråga. 
 
VD skall utan dröjsmål underrätta styrelsens ordförande om behov av förändringar i bolagets 
organisation. 
 
 
§ 6 Rapportering 
 
VD skall fortlöpande informera styrelsen om förhållandena i bolaget. 
 
Ekonomisk rapportering skall ske i enlighet med särskilda av styrelsen fastställda instruktioner enligt  
8 Kap 4 § ABL. 
 
Rapporter om bolagets förhållanden i övrigt skall lämnas vid varje styrelsesammanträde. 
 
 
§ 7 Beredning av ärenden 
 
VD skall i samråd med styrelsens ordförande och vice ordförande bereda styrelsens ärenden och 
föredra dessa vid styrelsens sammanträden. 
 
 
§ 8 Budget 
 
VD skall i enlighet med vad som föreskrivits i arbetsordningen för styrelsen tillställa styrelsen förslag till 
budget för kommande räkenskapsår. 
 
 
§ 9 Attesträtt 
 
VD skall i erforderlig omfattning upprätta attestinstruktioner avseende bolaget. I denna instruktion 
skall upptas vilka personer som skall utföra underliggande kontroll, vem som har attesträtt och 
utanordningsrätt. Senast fastställd på styrelsemötet 170615, daterad 170608. 
 
VD:s resor utom Norden skall godkännas av styrelsens ordförande eller vid dennes förhinder av vice 
ordförande.  
 
Styrelsens ordförande, vice ordförande eller den som ordföranden bemyndigar skall attestera VD:s 
personnära kostnader. 
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§ 10 Delegation 
 
VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan befattningshavare 
inom bolaget. VD ansvarar för beslut fattade med stöd av delegation. VD får även inom ramen för sin 
behörighet utfärda fullmakt. Det åvilar VD att kontrollera hur överförda befogenheter utnyttjas. 
 
 
                                                _______________________ 
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Instruktioner för ekonomisk rapportering enligt 8 Kap 4 § ABL för SYVAB 
 
 
Dessa skriftliga instruktioner har 2018-06-13 fastställts av styrelsen för Syvab. 
 
 
§ 1 Rapporter inför varje styrelsesammanträde 
 
Det åligger VD att vid varje styrelsesammanträde i förekommande fall tillhandahålla skriftlig 
information om: 
 
* Senaste periodbokslut 
 
* Budgetuppföljning 
 
* Riskengagemang 
 
* Kommande investeringar 
 
* Personalförhållanden 
 
* Eventuella synpunkter från revisor 
 
* Övriga förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning. 
 
 
§ 2 Rapportering i övrigt 
 
Det åvilar VD att omgående underrätta styrelsens ordförande om förändrade förhållanden av betydelse 
för bedömning av bolagets ekonomiska ställning. 
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§ 12 Attestreglemente för Syvab 
 
§ 1 Attestreglementets syfte 
Syftet med attestreglementet är att ange regler för beställning, kontroll, betalningar och ekonomiska 
transaktioner samt att resurser används i enighet med fattade beslut. 
 
§ 2 Beställningsattest  
Alla inköp ska baseras sig på affärsmässighet. Företag inom offentlig förvaltning ska följa LOU. Riktlinjer för 
Syvabs upphandlingar enligt LOU är fastlagd i ett separat policydokument.  
 
Beställningstillfället innebär beslut om inköp av behörig bemyndigad person att göra inköp inom respektive 
ansvariges budget. Om annan person som inte har attesträtt beställer varor krävs ett godkännande och en 
skriftlig attest av behörig attestant. Följande funktioner och personer har rätt att attestera inköp. 
 

Titel Namn Driftbudget Investering 

VD Carl-Olof Zetterman Enligt budget, fastställd av styrelsen  Avtal < 5 mkr 

Processchef Sara Söhr < 8 basbelopp < 8 basbelopp 

Produktionschef Ulrich Brauer < 8 basbelopp  < 8 basbelopp 

Administrativ- och HR-chef Lars-Göran Zetterman < 8 basbelopp < 8 basbelopp 

IT-chef Kenneth Öhman < 2 basbelopp < 2 basbelopp 

Elingenjör Henrik Ulriksson < 2 basbelopp < 2 basbelopp 

Bitr. produktionschef Tomas Paulsson < 2 basbelopp 0 

Controller/Service Birgitta Sundin < 2 basbelopp 0 

Affärsutvecklare Anders Aronsson < 2 basbelopp 0 

Kvalitets- och miljöansvarig Elin Åfeldt < 2 basbelopp 0 

 
VD har rätt att attestera betalningar upp till 5 miljoner kronor och ingå avtal upp till 5 miljoner kronor. Vid 
belopp över dessa ska ordföranden kontaktas för godkännande. 
 
Beställningar överstigande övriga tilldelade budgetar ska godkännas av VD samt beställningsbrev skrivas. 
 
Som investering gäller belopp över 15 000 kr och över en livslängd på minst 3 år, särskild instruktion gäller 
vid fastställande om inköpet är att anse som investering eller driftkostnad. Över 8 basbelopp ska investering 
attesteras först av närmaste chef för att sedan även attesteras av VD.  
 
Om befattningshavare är frånvarande gäller far och farfarsprincipen, d v s chef eller chefens chef ska 
godkänna inköp. Ekonomichef har rätt att göra rättningar över budgetgränserna. 
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§ 3 Granskningsattest 
Budgetansvarig som gör granskningsattest av faktura kontrollerar att fakturan motsvarar beställning och att 
leverans skett.  
 
Attestant godkänner faktura genom elektronisk signatur och konterar faktura. 
 
§ 4 Beslutsattest 
Beslutsattest innebär kontroll att behörig beställare godkänt fakturan, att kontering är riktig och att inga 
övriga hinder finns för att fakturan ska betalas. Beslutsattestant ansvarar för att verifikation uppfyller kraven 
enligt redovisningslagen och enligt god redovisningssed. 
 
Beslutsattest görs av redovisningsansvarig. Om redovisningsansvarig är frånvarande kan VD beslutsattestera. 
 
Controller genomför en konterings- och behörighetskontroll på samtliga fakturor innan faktura går till 
betalning.   
 
Varje faktura ska ha minst två attester innan betalning får ske.  
 
§ 5 Betalning 
Alla betalningar ska tecknas med minst två i förening: 
 
VD Carl-Olof Zetterman 
Processchef Sara Söhr 
Administrativ- och HR-chef Lars-Göran Zetterman 
Controller/Redovisningsansvarig Gunilla Lord 
Controller/Service Birgitta Sundin 
 
VD Carl-Olof Zetterman och Ekonomichef Lars-Göran Zetterman får ej verkställa utbetalning i förening. 
 
§ 6 Ersättare 
VD kan utse tillfälliga attestanter vid ledighet/sjukdom och semestrar. Ett skriftligt beslut ska då finnas 
dokumenterat och arkiverat. Vid VD:s frånvaro finns stående delegation till ekonomichef att fatta nödvändiga 
brådskande beslut för verksamhetens löpande drift. 
 
§ 7 Jäv 
Beslutsattest av ekonomiska transaktioner får inte verkställas av den som själv ska mottaga betalningen eller 
som står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren. Personer med släktskap får ej verkställa utbetalning 
i förening. 
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§ 13 Investeringsframställan för förstärkt kväverening genom 
returslamoxidation 

 
Bakgrund och motiv 
Syvab överskred sitt villkor för kväve 2017. Anledningen var belastningsrelaterad till följd av att antalet 
anslutna har ökat med 25 % de senaste tio åren, se tabell 1 nedan. Med den belastning som nu råder till 
Himmerfjärdsverket går befintlig anläggning på maximal kapacitet. Det finns därför mycket små 
marginaler till driftstörningar eller stopp för underhåll av utrustning. Under 2017 genomfördes ett planerat 
underhåll av en linje i den biologiska reningen. Arbetet gjordes sommartid då vattentemperuren är hög och 
processen mer tålig. Trots detta förlorades kvävereningen och underhållet fick avbrytas. Belastningen till 
verket är så hög att befintliga volymer inte kan hantera mängden kväve som behöver renas. Utan 
driftstörningar klaras reningen precis med de åtta befintliga linjerna. Verket kan inte drivas med sju linjer.  
 

År Antal anslutna 
(st) 

Ökning 
(%/år) 

2008 274 602 0,761,41,4 
2009 277 479 1,1 
2010 283 987 2,4 
2011 290 412 2,3 
2012 294 419 1,4 
2013 306 523 4,1 
2014 314 132 2,4 
2015 318 075 1,3 
2016 322 102 1,3 
2017 352 300 9,1 

Tabell 1: Antal anslutna till Syvab 
 
Under den kommande ombyggnaden av Himmerfjärdsverket inom ramen för NKH ska linjerna i den 
biologiska reningen successivt tas ur drift för ombyggnation. Det kritiska skedet kommer att vara den 
första linjens ombyggnad då verket ska drivas med enbart sju linjer under drygt 1,5 år. Utifrån 
erfarenheterna från 2017 bedömer bolaget att det inte kommer att vara möjligt att klara reningskravet för 
kväve på 8 mg/l med enbart sju linjer i drift.  
 

En förstärkning av kvävereningen är en förutsättning för att klara reningskravet under ombyggnaden.  
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Teknisk lösning 
Förslaget på förstärkning av kväverening är att införa en så kallad returslamoxidation. Det innebär att 
returslammet från sedimenteringen går till en skyddad volym där det luftas. På så sätt ökas mängden 
bakterier i systemet och den kritiska slamåldern kan bibehållas. Genom att ha den skyddade volymen störs 
inte heller returslammet av kraftiga inflödestoppar, som idag kan skölja ur mycket slam ur systemet.  
 
Förslaget är att ta fyra befintliga linjer i försedimenteringen ur drift och bygga om dessa till 
returslamoxidation. Försedimenteringen kommer att klara sin kapacitet genom att vi samtidigt inför 
dosering av polymer som förbättrar avskiljningen i de kvarvarande linjerna.  
 
Bassängerna i försedimenteringen byggs om med luftarsystem och ledningar dras dels från 
sedimenteringen försedimenteringen och dels från försedimenteringen tillbaka till den biologiska reningen, 
se figur 1. 
 

 
Figur 1: Ombyggnation av försedimenteringen till returslamluftning 
 
I och med att försedimenteringen inte berörs inom NKH kommer returslamoxidationen inte att störa 
ombyggnaden.  
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Investeringsbehov och tider 
Kostnaden för investering har bedömts i en förstudie som har upprättats tillsammans med företaget 
Treatcon AB. 
 
Kostnaderna fördelas på ett antal aktiviteter enligt nedan: 

• Projektering bedöms till 2,5 miljoner kronor. 
• Maskinkostnaden bedöms till 16 miljoner kronor. 
• El och styr bedöms till 8 miljoner kronor. 
• Oförutsedda kostnader bedöms till cirka 3,5 miljoner kronor. 

 
Det totala investeringbehovet uppgår således sammanlagt till cirka 30 miljoner kronor.   
En ny anläggning kan vara i drift inom 12 månader efter erhållet investeringsbeslut. 
Investeringen finansieras genom lån med borgenstäckning. Upptagandet av lån bör ske tidigast 2019. 
 
Förslag till beslut: 

att styrelsen beviljar en nyinvestering på 30 miljoner kronor och uppdrar VD att vidta åtgärder för 
att förstärka reningen så att gällande utsläppskrav kan innehållas under förestående ombyggnation. 
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§ 14 Måluppföljning av 2017 års Revaq/uppströmsarbete 

 
Nedan följer en måluppföljning av 2017 års Revaqarbetet. 
Målet är att minska mängden metaller samt främmande och farliga ämnen från anslutna verksamheter och 
hushåll till reningsverket. 
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Har 
uppnåtts 

2017

Har ej 
uppnåtts 

2017
0,048 
kg

88 kg

3,5 kg

143 kg

Under 2017 ökade mängden kadmium i slammet 
med 0,41 kg

Under 2017 minskade mängden koppar i slammet 
med 93,6 kg

Under 2017 ökade mängden nickel i slammet med 
0,88 kg

Under 2017 minskade mängden zink i slammet 
med 65,7 kg

För att kunna påvisa ett effektivt uppströmsarbete ska metallinnehållet i hela årets produktion av 
slam årligen minska med följande metallmängder från år 2017 och fram till år 2025.

Information till hushållen är en viktig del i uppströmsarbetet för att minska nedspolning av 
skräp, metaller samt främmande och farliga ämnen till reningsverket.

Kadmium 
(Cd)   

Koppar (Cu)       

Nickel (Ni)         

Zink (Zn)             

Under 2017 genomfördes 2 295 studiebesök.Under 2017 ska antalet 
studiebesök uppgå till 1600 
stycken
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Utfört Påbörjat 
Ej 

påbörjat 
Kommentarer

Metaller:

För att minska mängden metaller samt främmande och farliga ämnen från anslutna 
verksamheter och hushåll till reningsverket ska samtliga uppströmskommuner under år 2017:  

Årligen sammanställa en 
förteckning över möjliga 
utsläppskällor till kadmium, 
koppar, nickel och zink samt 
uppskatta mängden metall 
från dessa.

Utföra uppföljning av 
utfasningsarbetet av 
utfasningsämnen enligt 
Kemikalieinspektionens 
prioriteringsguide PRIO hos 
A- och B verksamheter.

Sker kommunvis och årligen.

Arbeta med att minska 
mängden kadmium och nickel 
till reningsverket från minst 
en utsläppskälla. 

Man jobbar med informationkampanjer till t.ex 
konstnärer samt gör spårningar på ledningsnätet.

Sker årligen i varje ansluten kommun.
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Utfört Påbörjat 
Ej 

påbörjat 

Farliga och främmande ämnen:

Information till hushåll om metaller samt farliga och 
främmande ämnen:

För att minska mängden metaller samt främmande och farliga ämnen från anslutna verksamheter och 
hushåll till reningsverket ska samtliga uppströmskommuner under år 2017:  

Hall - tolerabelt och fortsatt påkopplat. Tveta - icke 
tolerabelt. Telge Återvinning jobbar fram en 
lösning för att rena lakvattnet som fortsättningsvis 
kommer att vara kopplat till himmerfjärdsverket.

Informationsinsatser sker årligen via hemsida, 
tidning mm.

Utvärdering av utförd 
karaktärisering  av samtliga 
anslutna lakvatten.

Minst en gång per år 
genomföra 
informationsinsatser till 
hushåll och anslutna 
verksamheter för att minska 
nedspolning av skräp, metaller 
samt främmande och farliga 
ämnen till reningsverket.
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Utfört Påbörjat 
Ej 

påbörjat Metaller:

Utveckla ett arbetsverktyg för 
att bättre kunna kontrollera 
metallinnehållet i substrat och 
interna strömmar.

Dialog/studiebesök med 
substratleverantörer för att 
öka deras förståelse för hur 
substraten påverkar 
reningsverkets processer.

För att minska mängden metaller samt främmande och farliga ämnen internt på Himmerfjärdsverket ska 
verket under år 2017:  

Spårbarhet vid punktutsläpp - 
hur gör vi på bästa sätt?

Instruktion skriven - vid förhöjda halter av metaller 
i inkommande avloppsvatten kommer vi att vittja 
de 4 fasta provtagarna i tunnel och utföra extra 
analyser för att spåra utsläpp.

Årlig kampanj på provpunkter 
med fasta provtagare (6 st, 76 
% av flödet) Provtagning vart 
tredje år på övriga 
provpunkter (4 st)

Tunnelprovtagning utförd. Rapport skriven. 
Resultaten levereras till respektive kommun med 
information om från vilka tunnelpåslag de största 
tillskotten av metaller kom vid 
provtagningstillfällena.

Substratverktyget kommer att vidareutvecklas 
under 2019.

Kontakt med leverantörer och studiebesök sker 
årligen.
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En kortfilm om vad man ska spola ner i toaletten 
finns på Willys och Ica i Södertälje, Botkyrka och 
Salem. Framtagen genom gemensamt 
uppströmsarbete i uppströmsgruppen.

Långsiktigt arbeta för att byta 
ut de substrat som har högst 
metallinnehåll mot bättre.

Minst en gång per år 
dokumentera härkomst, 
volym och metallinnehåll av 
slam från enskilda avlopp och 
substrat som mottas direkt i 
reningsverket.

Fortgående information till 
verksamheter och hushåll.

Ta fram ny rutin och 
checklista för mottag av nya 
substrat

Minst en gång per år provta 
slam från enskilda avlopp och 
substrat som mottas direkt i 
reningsverket genom 
stickprovtagning.
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§ 14 Revaq - uppströmsarbetet  

 
Inom Revaq är nu arbetet med att ta fram handlingsplaner för 2018 både för Syvab och för respektive 
kommun klart. De prioriterade metallerna att jobba med är samma som för 2017, d.v.s. kadmium, nickel, 
koppar och zink.(detta görs i samarbete med ägarkommunernas VA-organisationer). 
Målet är att minska mängden metaller samt främmande och farliga ämnen från anslutna verksamheter och 
hushåll till reningsverket. 
 
Nedan följer förslag till beslut för 2018 handlingsplaner för Syvab och Himmerfjärdsverket samt en ny 
miljö och kvalitetspolicy att fatta beslut om. 
 
 
Förslag till beslut att: 

att styrelsen fastställer föreslagna handlingsplaner. 
att styrelsen fastställer föreslagen miljö- och kvalitetspolicy. 
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Har 
uppnåtts 

2018

Har ej 
uppnåtts 

2018
0,106 kg
86 kg
4 kg
153 kgZink (Zn)             

Under 2018 ska antalet 
studiebesök uppgå till 1800 

Information till hushållen är en viktig del i uppströmsarbetet för att minska nedspolning av skräp, 
metaller samt främmande och farliga ämnen till reningsverket.

Nickel (Ni)         

Kadmium (Cd)   
Koppar (Cu)       

För att kunna påvisa ett effektivt uppströmsarbete ska metallinnehållet i hela det aktuella årets 
produktion av slam årligen minska med följande metallmängder från år 2018 och fram till år 2025.
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Metaller: Utfört Påbörjat Kommentarer

Utföra uppföljning av 
utfasningsarbetet av 
utfasningsämnen enligt 
Kemikalieinspektionens 
prioriteringsguide PRIO hos 
A- och B verksamheter.

Årligen sammanställa en 
förteckning över möjliga 
utsläppskällor till kadmium, 
koppar, nickel och zink samt 
uppskatta mängden metall 
från dessa.

Arbeta med att minska 
mängden kadmium och nickel 
till reningsverket från minst 
en utsläppskälla. 

För att minska mängden metaller samt främmande och farliga ämnen från anslutna verksamheter och 
hushåll till reningsverket ska samtliga uppströmskommuner under år 2018:  

Ej 
påbörjat 
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Farliga och främmande ämnen:

För anslutna A, B samt 
prioriterade C- och U 
verksamheter tillse att 
handlingplaner för 
borttagande av tillförda 
utfasningsämnen enligt 
Kemikalieinspektionens 
Prioriteringsguide PRIO, SIN 
list samt ramdirektivet för 
vatten tas fram.

Rening av icke tolerabelt 
lakvatten vid Telge 
Återvinning ska vara på plats 
senast 1 maj 2020.

För att minska mängden metaller samt främmande och farliga ämnen från anslutna verksamheter och 
hushåll till reningsverket ska samtliga uppströmskommuner under år 2018:  
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Minst en gång per år 
genomföra 
informationsinsatser till 
hushåll och anslutna 
verksamheter för att minska 
nedspolning av skräp, metaller 
samt främmande och farliga 
ämnen till reningsverket.

Information till hushåll om metaller samt farliga och främmande ämnen:
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Metaller: Ja Delvis Nej

Långsiktigt arbeta för att byta 
ut de substrat som har högst 
metallinnehåll mot bättre.

Minst en gång per år 
dokumentera härkomst, 
volym och metallinnehåll av 
slam från enskilda avlopp och 
substrat som mottas direkt i 
reningsverket.

Tunnelprovtagning 
kontinuerlig 

Dialog/studiebesök med 
substratleverantörer för att 
öka deras förståelse för hur 
substraten påverkar 
reningsverkets processer

För att minska mängden metaller samt främmande och farliga 
ämnen internt på Himmerfjärdsverket ska verket under år 2018:  
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Fortsättning från föregående sida. 
 

 
 
 
 

Ta fram ny rutin och 
checklista för mottag av nya 
substrat

Fortgående information till 
verksamheter och hushåll.

Minst en gång per år provta 
slam från enskilda avlopp och 
substrat som mottas direkt i 
reningsverket genom 
stickprovtagning.
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§ 15 Mötesdagar för styrelsen 
 
 
Styrelsen föreslås ha efterföljande möten enligt nedan 
 
 
Fredag den 5 oktober 2018 kl 9.30,  extra styrelsemöte (per Capsulam) för att ta investeringsbeslut i 

NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket) 
 
Torsdag den 11 oktober 2018 kl 9.30 
 
Torsdag den 13 december 2018 kl 10.00,  med efterföljande lunch 
 
Torsdag den 14 mars 2019 kl 9.30 
 
Torsdag den 13 juni 2019 kl 10.30,   direkt efter årsstämman, med efterföljande lunch 
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