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§ 5 Verksamhetsrapport 4/17 
 
 
Aktuellt resultatläge 
 

 
 

Av-
vikelse 

Noti-
fiering 

Plan- 
enligt kommentar 

PROCESS 

Labb     

Processtyrning    
Kväve riskerar överstiga gränsvärdet i år  
Fosfor riskerar överstiga gränsvärdet i år 

Onlinemätning     

Forskning/UTV         
Ett flertal projekt avvaktas p.g.a. drift- och personal-
situationen  

     

EKONOMI 

Resultaträkning     

Reinvesteringar     

Nyinvesteringar     
     

PRODUKTION 

Driftläge     

Interna Projekt     
     

EL/IT 

Driftläge     

Utvecklingsarbete     
     

FÖRETAG 

Personal    Onormalt hög sjukskrivningsnivå 

Arbetsmiljö     

Resultatmål    Högt kväve och fosfor risk överstiga gränsvärdena 
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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 40–47 

A. Inkommande flöde uppgår till 126 200 m3/d för perioden. Det är betydligt högre jämfört med samma 
period 2016, då medelflödet var ca 105 000 m3/d. 

 
B. BOD (syreförbrukande material): För första halvan av kvartal 4 är medelvärdet för BOD relativt högt. 

Det beror främst på att stora mängder vatten inte passerade slutfiltreringen under v 40 och 41 p.g.a. höga 
inkommande flöden. Under dessa veckor var ett av sex filter ur drift. Från v 42 och framåt ser värdena 
bra ut. 

 
C. Kvävereningen klarar ej gränsvärdet för 2017. Från v 32 och framåt har vi underskridit gränsvärdet med 

god marginal. Resterande delen av året kommer vara utmanande för kvävereningen då vi för närvarande 
kämpar med försämrade slamegenskaper som påverkar tillväxten av nytt slam och belastningen är hög på 
anläggningen. Målet är nu att begränsa årsmedelvärdet till under 10 mg/L för att klara avloppsdirektivets 
krav. 

 
D. Fosforreningen klarar med stor sannolikhet ej gränsvärdet för 2017. Sedan i början av november har vår 

förfällningskemikalie återigen fungerat så som den ska och fosforreduktionen är god. Oberoende doseras 
fortsättningsvis efterfällningskemikalie till slutfiltreringen för att minimera utgående fosforhalterna. 
Arbete pågår fortsättningsvis med att optimera driften av fluidbädden och slutfiltreringen. 

 
Tabell 1. Reningsresultat i mg/l 
 

Parameter Kvartal 4 
(t.o.m. v 45) 

Hela 
året 
2017 

Villkor Typ av villkor 

Tot-N 4,7 10,2 8 Gränsvärde som årsmedel 

Tot-P 0,55 0,49 0,4 Gränsvärde som årsmedel 

BOD 9,6 7,5 8 Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som 
årsmedel 

COD 42 40 70 Riktvärde som årsmedel 
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2017-09-14 anmälde vi till vår tillsynsmyndighet avvikelser för kvartal 1 och 2 i reningsresultaten. Vi har 
därefter utrett och redovisat orsaker och åtgärder för att säkerställa att gällande gränsvärden innehålls. Om ett 
riktvärde inte klaras har vi skyldighet att anmäla det till tillsynsmyndigheten och åtgärder vidtas och redovisas. 
De driftstörningar som har varit under 2017 och de onormalt höga utsläppshalterna har gemensamt att dess 
huvudorsak är kapacitetsrelaterad.  
 
Slam och substrat 
Till och med vecka 47 har vi tagit emot 42 628 ton substrat och produktionen av fordonsgas är god och 
uppgår till 1 883 600 Nm3.  
 
Uppstart och provdrift av nya rejektanläggningen pågår för närvarande. Vid full drift kommer anläggningen 
att minska den interna kvävebelastningen. 
Slammets kvalitet har klarat gällande gränsvärden och Revaqs krav under september och oktober och 
kommer att kunna återanvändas som växtnäring på jordbruksmark efter inlagring.  
 
Uppströmsarbetet 
Inom Uppströmsarbetet/Revaq pågår arbetet enligt handlingsplanerna för 2017. 
 
Den 26 oktober hade vi Revaqträff med VA-huvudman och tillsynsmyndighet i respektive kommun och gick 
bland annat igenom det fortlöpande Revaqarbetet. Ett förslag till informationsinsats till hushåll har nu 
arbetats fram och är ute på remiss. Insatserna är tänkta att ske två gånger per år med olika fokusämnen (fett, 
kemikalier etc.). 

Prioriterade metaller är desamma som för 2016, d.v.s. kadmium, nickel, koppar och zink. Trenderna för de 
senaste 36 månaderna visar att vi fortfarande får in mycket metaller till verket med avloppsvattnet. Behovet 
av fortsatt uppströmsarbete är stort med riktade insatser mot verksamheter och vad de tillför 
avloppsvattnet. Vi behöver kämpa hårdare tillsammans med VA-organisationerna för att uppnå Revaqs krav 
2025. 

12 december är det dags för den årliga externa revisionen av Revaqarbetet som utförs på Syvab av RISE (f.d. 
SP). Anslutna kommuner deltar för att berätta om uppströmsarbetet i kommunerna och vår slamentreprenör 
Ragnsells redovisar nedströmsarbetet. 

I början på februari nästa år fastställs vilka metaller som blir prioriterade för 2018 års uppströmsarbete. 
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Produktion - Anläggning och underhåll 
 

Förtjockare 1 är åter i drift i månadsskiftet nov/dec efter att ha genomgått en omfattande renovering samt 
övertäckning.  

Totalrenoveringen av damernas omklädningsrum fortlöper och beräknas vara klart i januari 2018.  
 
Omfattande ombyggnad har genomförts av vattenkanalerna för att förbättra avskiljning av partiklar i 
slutpoleringen av utgående vatten.   
 
Alla fönster i den västra fasaden på administrationsbyggnaden har bytts ut. Fönstren i den östra fasaden 
kommer att bytas ut i nästa etapp. 
 
Blåsmaskinerna som förser med luft i mellansedimentering börjar bli gamla och slitna. Vi genomför en studie 
där vi undersöker driftegenskaper och energiförbrukning för eventuellt utbyte av blåsmaskinerna, som sedan 
kan användas i den nya processanläggningen. 
 
 
EL och IT 
 
Förberedelse för upphandling av nytt mellanspänningsställverk pågår. Det gamla ställverket, som är byggt år 
1973, klarar ej dagens krav på personsäkerhet och drifttillförlitlighet. Leverantören kan ej längre garantera 
reservdelshållning till befintlig utrustning.  
 
Belysningen i delar av gallersal och rötkammarbotten är nu utbytta till LED-armaturer. Rörelsedetektorer för 
styrning av belysningen är installerade i rötkammarbotten. 
I gallersalen har vi installerat nya strålkastare för övervakning av renshantering via kameror. 
 
Nya provtagare är installerade i tunnelpåslagen Alby övre och nedre, Tobaksmonopolet och Rönninge. 
Provtagarna är utförda för kontinuerlig provtagning med provväxlare som är självuttömmande och 
självrengörande. Provtagarna är fast monterade i rostfria skåp som är övertrycksventilerade via kemiska filter. 
 
Vårt dokumenthanteringssystem Alfresco, och intranät, har fått några uppdaterade moduler för t.ex. 
ärendehantering och arbetsflöden. Ett antal buggar i systemet har fixats till.  
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NKH-projektet  
 
Borgensbegäran för lånefinansiering av den nya processanläggningen har utsänts för beslut till ägarna. 
När detta är klart kan styrelsen fatta investeringsbeslut och avtal kan tecknas med entreprenör för 
genomförandet av NKH (Nya Krav Himmerfjärdsverket). 
 
 
Personal 
 
Sjukfrånvaron fram till och med oktober är 10,63 %. Vi har fortsatt en högre sjukfrånvaro än normalt, vi 
brukar ligga mellan 2-3 %. De långtidssjukskrivningar vi nu har påverkar statistiken i stor omfattning. Den 
korta sjukfrånvaron är fortfarande låg. 
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§ 6.1 Ekonomirapport  

Resultat är fortsatt bra och följer i all väsentlighet budget, prognos visar att budget innehålls.    
 
Resultat för biogasförsäljning är fortsatt positiv och enligt plan.  
 
Finansiell riskrapport visar att vi följer finansieringspolicy, räntenivån uppgår till 1,87 % och genomsnittlig 
räntebindningstid är 2,4 år. Kapitalbindningstid har sjunkit till 2,7 år och faller även den inom vår 
finansieringspolicy som anger 2-4 år.  
 
Löpande revision har genomförts under oktober, inga väsentliga noteringar har gjorts.  
Revisionen har granskat rapporter och styrelserapportering gällande risk att överskrida gränsvärden och 
noterar att styrelsen är informerad och att företagsledning rapporterat problem och åtgärder som 
genomförs. Revisonen har noterat att problemen är belastningsrelaterade.   
 
Finansiell riskrapport och revisionsrapport bifogas.  
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Intäkter Budget 2017 Utfall171031  Prognos 2017 

Anslutningsavgifter 147 000           110 250           147 000           

Övriga rörelse int 13 000             11 605             13 000             

Totala intäkter 160 000          121 855          160 000          

Kostnader Budget 2017 Utfall 171031  Prognos 2017 

Drift

Kemikalier 13 300 -            10 268 -            13 300 -            

Slamtransport 11 000 -            8 697 -              11 000 -            

Energikostnad 21 000 -            13 250 -            17 000 -            

Övrigt drift 33 845 -            29 385 -            36 200 -            

Summa drift 79 145 -            61 600 -            77 500 -            

Personal Budget 2017 Utfall 171031  Prognos 2017 

Lönekostnader 25 520 -            19 593 -            25 520 -            

Pensionskostnader 3 000 -              2 609 -              3 500 -              

Sociala kostnader 8 940 -              6 280 -              8 940 -              

Utbildning 500 -                  309 -                  500 -                  

Övrigt personal 1 105 -              988 -                  1 105 -              

Summa Personal 39 065 -            29 779 -            39 565 -            

Finansiellt Budget 2017 Utfall 171031  Prognos 2017 

Avskrivning 29 980 -            26 464 -            32 000 -            

Ränteintäkter -                     -                     

Räntekostnader 10 560 -            8 240 -              9 900 -              

Övrigt finansiellt 1 200 -              854 -                  1 200 -              

Skatt 50 -                    42 -                    50 -                    

Summa Finansiellt 41 790 -            35 600 -            43 150 -            

Totala kostnader 160 000 -         126 979 -         160 215 -         

Resultat 0 -5124 -215
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Biogasverksamheten 2017 (Tkr)

Budget Utfall oktober Helårsprognos
Intäkter 
Biogasintäkter 11 500                    9 079                      12 000                    
Substratintäkter 50                            67                            75                            
Summa intäkter 11 550                    9 146                      12 075                    

Driftskostnader
Underhåll / drift 1 700 -                     780 -                         2 000 -                     
El 1 000 -                     1 021 -                     1 000 -                     
Arbetstid 480 -                         341 -                         480 -                         
Substrat omkostnad 1 500 -                     1 721 -                     2 000 -                     
Summa driftskostnader 4 680 -                     3 863 -                     5 480 -                     

Kapitalkostnad
Räntor 2 260 -                     1 812 -                     2 260 -                     
Avskrivning 2 300 -                     1 878 -                     2 300 -                     
Summa kapitalkostnader 4 560 -                     3 690 -                     4 560 -                     

Resultat 2 310                      1 593                      2 035                      
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§ 6.2 Investeringar 
 
Renovering av omklädningsrum/duschar i administrationsbyggnad samt fönsterbyte pågår. 
 
Täckning av förtjockare 3 pågår. 
 
Rejektvattenreningsanläggningen är färdigbyggd, slutfakturering kvarstår. P.g.a. förseningen av byggnation 
har vitesklausul aktiverats.    
 
 

 
Beviljad investeringsram (mkr) 

 
IB 2017 

 
Reinvesteringar 

 
Akutinvesteringar 

 
Nyinvesteringar 

 
Summa 

 
30,2 

 

 
30,0 

 

 
0 

 
0 
 

 
60,2 

 
 
 
 
 
Förbrukat 
 
Aktiverat 
 

 
3,5 

 
Pågående arbeten 
 

 
44,8 
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Aktiverat
Specifikation Budget Utfall Prognos
Maskinellutrustning 6,0                 2,2                 6,0            
Inventarier 2,0                 1,3                 2,0            
Summa investeringar 3,5                 

Pågående arbeten

Nyinvesteringar (mkr)

NKS Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff Prognos
Projektering 30,0          20,6          1,0            21,6          8,4                               28,0    
Oberoende granskning 1,5            0,4            0,8            1,2            0,3                                 1,5    

Övriga nyinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff Prognos
Rejectvattenrening 50,0         19,6         24,7         44,3          5,7                               50,0    

Reinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff  Prognos 
Renovering bassäng 20,0          10,7          8,8            19,5          0,5            16,0                  
Renoverion Adm 3,0            0,9            0,9            2,1            3,0                    
Investering arbetsmiljö 0,5            0,3            0,3            0,2            0,5                    
optimering skivdisk 0,5            0,3            0,3            0,2            0,5                    
Ventilbyte RK3 1,5            1,2            1,2            0,3            1,5                    
Täckning  F3 1,5            1,5            1,5            -             1,5                    
Ekerö 5,0            2,4            -             2,4            2,6            2,6                    
Övrigt 21,6          16,0          5,3            21,3          0,3            21,6                  
Summa reinvesteringar 53,6          29,1          18,3          47,4          6,2            47,2                  

Summa pågående arbeten 44,8          
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Internbanken

Kapitalbindning

Antal år

0-1 år 162

3-4 år 268

2,7 år 430

2,7 år 3 år

Räntebindning Norm

Mkr %

210 50%

60 - -

120

40 - -

0 - -

1,87% 2,4 år 430

2,4 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

Ja

1 - 3 år

Inom tillåtet 

intervall?

Ja

100,0%

48,8%

14,0%

Totalt 100,0%

Antal år

0-1 År

Inom limit enl. 

finanspolicy?

Norm enl. 

finanspolicy

Ränta

Över 10 År

Genomsn. 

räntebindn.tid

max 40%

Inom tillåtet 

intervall?

37,7%

62,3%

Ja

Inom limit enl. 

finanspolicy?

Genomsn. 

kap.bindn.tid

Mkr

Andel av total 

skuld

Tillåtet intervall enl. 

fin.policy

Limit enl. 

finanspolicy

FINANSIELL RISKRAPPORT 2017-10-31

FINANSIERINGSRISK
Genomsn. 

kap.bindn.tid

Ja2 - 4 år

Andel av total 

skuld

0,0%

3-5 År

RÄNTERISK

1-3 År

27,9%

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

2017-10-31

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

0

7 300 000 600 000 0

460 650 000 460 000 000

PLACERINGAR

2017-09-30

-21 395 841

169 600 000

Motpart

Bank 1

19 050 000

-21 979 499

7 900 000

169 600 000

0

158 200 000 11 400 000

Belopp

19 050 000

Återst löptid (dagar)

MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT -netto [kr]

Ram

113 000 000

3 900 000

7 900 000

Utnyttjat

BORGENSRAMAR

147 200 000

112 350 000

3 900 000

Varav lån

147 200 000

2017-09-30

0

2 Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist
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Botkyrka kommunstyrelse 
Nykvarns kommunstyrelse 
Salems kommunstyrelse 
Stockholm Vatten AB 
Telge i Södertälje AB

Borgen gällande lån för investering i Himmerfjärdsverket

Bakgrund
Syvab har erhållit nytt tillstånd, daterat 2016-05-30, för sin verksamhet. De nya villkoren är på den nivån 
att dagens anläggning ej klarar av att uppnå dem.

Himmerfjärdsverket stod klart 1974 och har idag nått det kapacitctstak som det byggts för, nuvarande 
tillstånd medger inkommande mängd till 130 0000 m3/dygn, denna nivå kommer att överskridas 2020. 
Redan nu är gällande begränsningsvärden för kväve och fosfor svåra att innehålla och kommer att 
överskridas för 2017.

Det nya tillståndet, som beslutades 2016-05-30 av Miljöprövningsdelegationen, ställer betydligt högre krav 
vilket innebär i stort sett en halvering av dagens utsläppsnivåcr mot det tidigare tillståndet.

Ett omfattande arbctc/planering har genomförts med dimensionering av den nya processanläggningen 
med en horisont 2040, projekteringen har tagit hänsyn till möjlighet att utvidga kapaciteten för att klara 
ökade behov/krav efter 2040.

Flera olika processlösningar har studerats och försök har genomförts med olika reningsmetoder. 
Utredningarna har lett till att den bästa processutformningen är med kaskadkväverening och 
membran filter. Vald processutformning beskrivs mer i detalj i den bifogade handlingen 
”investeringsframställan”, som har ställt till Syvabs styrelse.
Syvabs styrelse har uppdragit en oberoende konsultgrupp att granska förslaget till ny processanläggning för 
Himmerfjärdsverket och projektets hantering. Den oberoende konsultgruppen har i sin rapport till 
styrelsen funnit att gjorda ställningstaganden, slutsatser och tekniska förslag är korrekta och relevanta.
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I juni 2017 gav Syvabs ägare styrelsen i uppdrag att låta VD redogöra för fortsatt handläggning. Förslag till
fortsatt handläggning presenterade pä styrelsemötet den 20 oktober 2017.

Styrelsen tog därefter inriktningsbeslut med följande beslutssatser:

att ge bolaget i uppdrag att fortsätta arbetet med framtagandet av underlag för ett
genomförande-/investeringsbeslut i enlighet med investeringsframställan till en kostnad av 
1,181 miljoner kronor, enligt 2014 års investeringsnivå.

att ge bolaget i uppdrag att ta fram ett styrelseärende med förslag till genomförandebeslut-
/investeringsbeslut med slutlig investeringsutgift för projektet.

att ge i uppdrag till bolaget att informera om och förankra styrelseärendet med föreslagen
investering med ägarkommunema. Styrelsen tar beslut om investeringen och skickar ärendet 
vidare för beslut i respektive ägarkommun om borgensåtaganden.

Investeringens omfattning och genomförande
Ombyggnationen ska ske samtidigt som ordinarie verksamhet pågår och är komplicerad. Det krävs 
ombyggnad i befintlig processanläggning samt kompletterande nybyggnation. Ombyggnadonen kommer 
att pågå under 7 ar, räknat frän att genomförandc/investeringsbeslutet tas.

Enligt informadon frän Stockholm Vatten AB planerar de att leda om avloppsvattnet, som idag går frän 
dem till Himmerfjärdsvcrket, och leda om det till deras anläggning Henriksdals reningsverk 2026. Detta 
innebär då en minskad volym avloppsvatten till Himmcrfjärdsverket motsvarande cirka 90 000 - 100 000 

personer.
Samtidigt har intresse framförts frän kommunerna Ekcrö och Gnesta och Telge nät för sina anläggningar i 
Hölö och Mölnbo och eventuellt Trosa kommun att de är intresserade av en anslutning, som därmed 
skulle kompensera bortfallet från Stockholm.

Förhandling pågår om Stockholm Vattens minskade volymer och eventuella förändringar i 
aktieägaravtalet, förhandlingarna sker i en förhandlingsgrupp utsedd av Syvabs ägare.

Finansiering av projektet kommer att ske genom lån med borgenstäckning från respektive kommun. 
Fördelningen av borgensbelopp har fastställts i bolagsordning 2006 men kan eventuellt förändras 
beroende på resultat av förhandlingar som pågår i ägargruppen.
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Nuvarande fördelning är enligt följande:
Botkyrka kommun 27 %
Huddinge kommun (genom Stockholm Vatten AB) 6 %
Nykvarn kommun 3 %
Salem kommun 5 %
Stockholm kommun (genom Stockholm Vatten AB) 30 %
Södertälje kommun (genom Telge i Södertälje AB) 29 %

Grundinvesteringen uppgår till 1,181 miljoner kronor i 2014 års kostnadsnivå, i denna summa ingår 
oförutsedda kostnader med 121 miljoner kronor vilket motsvarar 10,24 %.

Enligt tidigare styrelsebeslut ska ackumulerad ränta läggas till investeringen.

Marknadsrisker och kostnadsuppräkning har beräknats/uppskattats utifrån 2014 kostnadsnivå.
Med marknadsrisker avses infladon, upphandling och index. Sammantaget är investeringens omfattning 

enligt följande:

Specifikation Msek Kommentar

Investering 1060 prisnivå 2014

Oforusett kalkyler 121 10.24%

Kalkylerad Investering 1181

Ackumelrad ranta 2017-2024 60 120 2018 - 2024

Markandsmassigrisk 120-240 10 • 20%

Investering bedömd hög 1541

Investering bedömd låg 1361

Borgcnstäckning kommer begäras i två steg.

I steg ett kommer kalkylerad grundinvestering belånas med nödvändig borgenstäckning, grundinvestering 

är beräknad på 2014 års kostnadsnivå.
Upplåning sker successivt, därefter efter projektets utveckling. Borgen behöver tecknas av respektive 

kommun under kvartal 1 2018.
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Därmed kommer steg ett omfatta 1,181 miljoner kronor med följande fördelning:

Kommun Andel Belopp mkr

Botkyrka kommun 27% 319
Huddinge kommun /sthlm 6% 71
Nykvarn 3% 35
Salem 5% 59
Sockholm 30% 354
Södertälje 29% 342
Summa 100% 1181

I steg två kommer de marknadsmässiga utfallet kräva kompletterande upplåning och borgenstäckning. I ett 
så långt projekt finns osäkerhet i inflationstakt, räntenivåer och upphandlingsutfall. Med denna modell i 
två steg kan rätt borgensutrymme tas i anspråk för respektive kommun.

Utfallsintervall i steg två beräknas följande scenario vara mellan 180 - 360 miljoner kronor, med följande 
fördelning:

Kommun Andel Vid 180 mkr Vid 360 mkr

Botkyrka kommun 27% 49 97

Huddinge kommun /sthlm 6% 11 22

Nykvarn 3% 5 11

Salem 5% 9 18

Sockholm 30% 54 108

Södertälje 29% 52 104

Summa 100% 180 360
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Vad händer nu?
Styrelsen har fattat inriktningsbeslut vilket möjliggör fortsatt projektering och arbete med upphandling av 
entreprenörer. Innan avtal kan skrivas med entreprenörer krävs finansiering av projektet, vilket kräver 
respektive kommuns ställningstagande/borgenstäckning, samt styrelsens investeringsbeslut.

Under kvartal 4 2017 beräknas ägardiskussion och nytt aktieägaravtal vara klart.

Under våren (kvartal 1) 2018, är behovet stort att respektive kommun fattar beslut om investeringen och 
borgenstäckning enligt steg ett, därefter tar styrelsen investeringsbeslutet. Syvab erbjuder muntlig 
föredragning hos respektive kommun gällande kommande byggnation och bakgrund till 
in ves teringsbegä ra n.

Under perioden kvartal 2-3 2018 tecknas avtal med entreprenörer. Byggnation beräknas starta upp tidigast 
hösten 2018 och beräknas dä stå klart 2026.

Steg tvä i borgenstäckning beräknas ske 2023.

Hemställan
Telgc i Södertälje AB, Stockholm Vatten AB, Botkyrka kommun, Salems kommun och Nykvarns 

kommun beslutar att;

som delägare i bolaget Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB ge mandat till 
bolagets styrelse att fatta beslut om investering av ny processanläggning för Himmcrfjärdsvcrket i en 
första etapp om 1,181 miljoner kronor enligt 2014 års investeringsnivå, genom att besluta om 
solidariskt borgensåtagande mellan dclägarparterna, enligt bolagsordningens överenskomna 
fördelning. Bereda för kommande borgentäckning i steg två om 180 - 360 miljoner kronor.

(irodm&e den 1“ november 201

Grödinge den 17 november 2017

Boel Godncr 
Styrelseordförande

Bifogas: Investeringsframställan

Carl-Olof Zetterman 
VD
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§ 9 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. Organisationen 
och anläggningen ska förberedas så att beslutade skärpta kvalitets- och reningskrav kan uppfyllas över tid. 
Bolaget har 2017-10-20 fattat inriktningsbeslut för genomförandet av om- och tillbyggnad av 
processanläggningen för att klara de nya utsläppskraven. Ombyggnaden kommer att ske samtidigt som 
anläggningen är maximalt belastad, vilket är försvårande, att kunna klara högt ställda förväntningar och krav 
på fortsatt god rening under ombyggnadsskedet, som ska genomföras under 2018 - 2026. 
  
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. 
 
Restprodukter från vattenreningen ska återföras till produktiv mark som växtnäring. En förutsättning för 
detta är att miljöskadliga ämnen begränsas, så att dessa inte ackumuleras i odlingsjorden och därmed 
begränsar framtida markanvändning och livsmedelsproduktion. 
Syvab är certifierat enligt Svenskt Vattens system Revaq, vilket främjar en säker och långsiktig användning av 
slamprodukter inom jord- och skogsbruk.  
 
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 
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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. 
 
Syvab ska undersöka tekniker och förbereda för slutligt omhändertagande av slam så att vi säkerställer att 
avsättning tryggas i det fall återanvändning inte är möjlig av miljöhänsyn, ekonomiska konsekvenser eller 
politiska beslut. Vi ska förbereda oss på förestående krav på hygienisering av slamprodukten, så att god 
kostnadseffektivitet kan säkerställas över tid. 
 
 
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. 
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Nya krav Himmerfjärdsverket (NKH) 
Himmerfjärdsverkets verksamhet är tillståndspliktigt och fastställdes 1996-04-19, enligt miljöskyddslagen. 
Skärpta utsläppskrav gäller från 2013-01-01 för totalkväve 8 mg/l, totalfosfor 0,4 mg/l och för BOD 8 mg/l 
(syreförbrukande material). Tillståndet har förutom näringsämnesbegränsning en begränsning för hur mycket 
vatten som fås ta emot och är satt till 130 000 m3 per dygn. Prognosen är att flödesbegränsningen kommer 
att uppnås 2019. NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket) startades 2010 för att Syvab och 
Himmerfjärdsverket ska klara sitt uppdrag med skärpta krav i en växande region.  
 
Nytt tillstånd, enligt 9 kapitlet i Miljöbalken, till fortsatt och utökad verksamhet har erhållits 2016-05-30.  
I korthet innebär detta skärpta begränsningsvärden för renat avloppsvatten på totalkväve 6 mg/l,  
totalfosfor 0,2 mg/l och för BOD 5 mg/l. Det nya tillståndet medger en belastning på 350 000  
pe (personekvivalenter), vilket beräknas vara tillräckligt fram till 2040. Dock kommer denna belastning att 
uppnås redan 2026 för att därefter minska med 90 000 pe när avloppsvatten från delar av dagens områden i 
Stockholm överförs till Henriksdals reningsverk. 
Det nya Himmerfjärdsverket kommer vara förberett för ytterligare kompletteringar i anläggningen och 
kommer på så sätt klara en utökad framtida belastning av 550 000 pe. Redan från start kommer den nya 
processanläggningen kunna hantera mikroplast i vattenfasen och vara förberett för det förväntade krav på 
läkemedelsrening. 
 
Ombyggnadens finansiering kan genomföras med s.k. ”Gröna lån” med solidarisk kommunal borgen från 
ägarna, enligt gällande bolagsordning. Var ägarpart borgar i förhållande till hur mycket vatten som man 
levererar till Himmerfjärdsverket. Finansieringen genomförs med stöd av Internbanken. 
Att genomföra ett stort ombyggnadsprojekt under pågående verksamhet är komplicerat och ställer stora krav 
på gott samarbete mellan entreprenörer, leverantörer och bolaget. Upphandlingen av huvudentreprenör sker 
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) under 2018. Avtal kan tecknas med entreprenör när 
borgensförpliktelser är klara och styrelsen beslutat om genomförandet av investeringen. 
 
Samtidigt med upphandlingen av projektet etableras en genomförandeorganisation, som ska säkerställa att 
den framtida anläggningen motsvarar de höga krav som ställs på prestanda, kvalitet och ekonomi i 
genomförandet av projektet och för den framtida driften av anläggningen. 
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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. 
 
Åtgärder inleds och följs upp med energistudier som säkerställer att vi genomför åtgärder som verkligen ger 
en effektivare anläggning. 
Processutveckling möjliggör att anläggningen drivs med de processer som, efter anläggningens 
förutsättningar, är effektiva.  
 
När vi ska införa nya processer för att kunna uppfylla nya krav är resurshushållning mycket viktig, exempelvis 
energiförbrukning och val av kemikalier. 
Minskad kostnadsökning genom långsiktig upphandling av energi i elportfölj, där säkring av prisnivåer 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 
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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. Regelverk för upphandling beskrivs i 
ekonomihandboken. 
 
Intäkter 
När det gäller intäktssidan är målet att anläggningen ska vara fullt utnyttjad. Externa intäkter ska öka och 
långsiktigt är avsikten att vi ska få betalt för allt slam som lämnar anläggningen. Möjlighet till ökade intäkter 
från företagets resurser i form av utrustning och kompetens ska utvecklas. Gasaffären ska bidra positivt till 
företagets intäkter.  
 
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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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. Personalen omfattas av satsningar för friskvård, vilket avspeglar sig 
i låg sjukfrånvaro. Statistik för sjukfrånvaro och övertidsuttag redovisas på ordinarie styrelsemöte fyra gånger 
per år. Hälsoprofilsbedömning och medarbetarundersökning genomförs vart tredje år med externa resurser. 
Jämställdhetsundersökning sker årligen. Återkommande utbildning i brandskydd, hjärt- och lungräddning och 
förstahjälpen sker vartannat år. Krisplaner och organisation revideras och övas regelbundet med extern 
kontrakterad stödorganisation. 
 
Med den inriktningen läggs grunden för hög anläggningssäkerhet och hög tillgänglighet, med personal och 
styrelse som med stolthet och engagemang driver bolaget Syvab och dess anläggning Himmerfjärdsverket. 
 
Vi Värnar Vårt Vatten.  
  

mailto:www@syvab.se


             
 
Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Gäller från: 

Rapport § 10 Investeringsframställan nytt ställverk 1(2) 2017-12-04 
Ansvarig för dokumentet (PL):                       Sign: Granskad och fastställd av (PÄ)                                   Sign: Rev.datum: 

Lars-Göran Zetterman 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 

§ 10 Investeringsframställan för ett nytt ställverk 

 
Bakgrund och motiv 
Himmerfjärdsverkets alla strömförbrukande anläggningsdelar försörjs via ett 6 kW huvudställverk. 
Ställverket är av modell ASEA VHE12 med reläskydd från 1971 och är omodernt.  
Anläggningen har använts sedan 1974 har en alltför låg personsäkerhet vilket medför risk för elolycka. 
 
Ställverkets funktion är av helt avgörande betydelse för att kunna upprätthålla drift av reningsverket. 
Haveri får omedelbart negativa effekter i och med att maskiner, pumpar m.m. omedelbart stannar, vilket 
medför negativa effekter på anläggningens prestanda. Idag finns inga reservdelar alls att tillgå om 
någonting går sönder samt kunskap och kompetens om ställverket är väldigt begränsad.  
 
För att upprätthålla en hög tillgänglighet på avloppsreningsverket och trygga den kommande 
ombyggnationen, i projekt NKH (Nya Krav Himmerfjärdsverket), har Syvab beslutat att ersätta befintligt 
huvudställverk med ett nytt modernt på 6 kW, med tillhörande kontrollutrustning. Det nya 6 kW 
ställverket förbereds även för den nya reningsanläggning som ska byggas inom NKH-projektet. 
Effektbehovet på det nya ställverket beräknas där öka från 5 MW till 11 MW. I ett första skede byggs 
ställverket för 5 MW, det vill säga för dagens behov. När den nya anläggningen tas i bruk är ställverket 
förberett för att klara av en utökad effekt till 11 KW. 
 
Regionnätet som idag förser Syvab med ström är uppbyggt med 70 kV, Vattenfall har aviserat att detta 
kommer byggas om till 130 kV. Ombyggnationen i regionnätet innebär att Syvab också måste förbereda 
sin anläggning för detta. Föreslaget huvudställverk förbereds för den förändringen som kommer att ske 
samtidigt med den stora förestående ombyggnationen. Förberedelser för detta redan nu är nödvändigt för 
att klara försörjning av nya anläggningen och för att trygga gamla anläggningens drift.  

För att klara av att byta ut det gamla huvudställverket under drift och för att undvika driftstörningar 
kommer det nya huvudställverket att placeras i en helt ny fristående ställverksbyggnad, placerad invid 
bassängblocket.    
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Investeringsbehov och tider 
Kostnader för investeringen har bedömts i en förstudie som upprättats tillsammans med företaget Pöyry. 
 
Kostnaderna fördelas på ett antal aktiviteter enligt nedan: 

• Kostnader för nytt huvudställverk upp till 5 MW bedöms till cirka 15 miljoner kronor.  
• Kostnader för grundläggning och byggnation samt övriga installationer bedöms till cirka  

10 miljoner kronor. 
• Byggherreomkostnader samt oförutsett bedöms till 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.   
 
 
Förslag till beslut: 

att styrelsen uppdrar VD att upphandla nytt huvudställverk enligt ovan. 
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§ 11 Intresseanmälan från Nynäshamns kommun 

 
Nynäshamns kommun har behov av att undersöka nya möjligheter för sin framtida avloppsförsörjning.  
Kommunen har en kraftig expansion både i form av ökad befolkning, fler bostäder och utveckling av 
verksamheter som exempelvis Norviks hamn samt den ökande kryssningstrafiken. 
Idag är cirka 25 000 personer anslutna till kommunens avloppsreningsverk, man uppskattar att antalet 
anslutna i framtiden beräknas vara 35 - 40 000 personer (inklusive verksamheter). 
Kommunen har nått kapacitetstaket för det stora avloppsreningsverket i Nynäshamn. Även de två mindre 
anläggningarna i den norra kommundelen är fullt utnyttjade. Därmed krävs betydande investeringar för att 
klara förestående samhällsutveckling. Det är rimligt att förvänta ökade krav på avancerad avloppsrening i 
samband med att nuvarande anläggningar omprövas, då detta har skett i Syvabs nya tillstånd och indikeras 
i pågående tillståndsprövning för Stockholm Vatten AB och Käppalaförbundet. 
 
Himmerfjärdsverket är beläget inom rimligt avstånd för en framtida anslutning av hela eller delar av 
Nynäshamns kommun. En anslutning skulle ge Nynäshamns kommun en trygg och stabil 
avloppsinfrastruktur och är troligen ur regionens miljöekonomiska perspektiv ett mycket tilltalande 
alternativ. 
 
Himmerfjärdsverket 
Himmerfjärdsverket dimensioneras för en anslutning av 350 000 personer vilket beräknas vara tillräckligt 
fram till år 2040. Dock kommer en så stor belastning att uppnås redan 2026 men kraftigt reduceras när 
Stockholm Vatten ABs enligt plan kommer överföra delar av sin avloppsmängd från de sydvästra delarna 
till Henriksdal reningsverk. Den mängd avloppsvatten som då minskar motsvarar en befolkning på 90 000 
- 100 000 personer.  
 
Därmed finns det år 2026 kapacitet att öka anslutningar från fler områden i södra och västra 
Stockholmsområdet till Himmerfjärdsverket.  
 
Idag förs diskussioner om en anslutning med Gnesta kommun och Telge Nät AB gällande anslutning av 
Hölö och Mölnbo, dessa anslutningar beräknas innebära en ökning med ca 16 000 personer år 2040. Trosa 
kommun har åter visat intresse till en anslutning med 15 000 personer.  
 
Ekerö kommun har ett avtal med Syvab om anslutning till Himmerfjärdsverket. Det föreligger dock 
osäkert om en anslutning kommer att genomföras inom tidsperioden, Ekerö har beräknat antalet anslutna 
till 45 000 personer år 2040.  
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Om samtliga kommuner som sedan tidigare visat intresse för att ansluta sig till Himmerfjärdsverket skulle 
antalet anslutna personer år 2040 se ut enligt följande:  
 

Kommun Antal personer 
Gnesta 11 500  
Visbohammar 400 
Hölö 2 480 
Mölnbo 1 350 
Trosa 15 000 
Ekerö 45 000 
Summa 75 730 

      
 
Sammantaget innebär det att den dimensionerade anläggningen skulle kunna inrymma dessa områden utan 
någon ytterligare utbyggnad. Minskning från Stockholm skulle ersättas till stor del med de nya 
anslutningarna vilket skulle vara gynnsamt för bolaget och dess nya och befintliga delägare.  
 
Med ytterligare utökning av den planerade membrananläggningen på Himmerfjärdsverket kan 
anläggningen öka kapaciteten ytterligare och behandla avlopp från 550 000 personer. Detta innebär att 
kapacitet kommer att kunna finnas även efter 2040 för samtliga kommuner som anmält intresse inklusive 
Nynäshamns kommun.  
 
Nynäshamns kommun har nu tagit kontakt med Syvab och vill undersöka förutsättningarna för en 
anslutning till Syvab och ett eventuellt delägarskap.  Nynäshamn föreslår att man gemensamt genomför en 
teknisk och ekonomisk studie om förutsättningar för ett fördjupat regionalt samarbete i båda parters 
intresse.  
  
Förslag till beslut: 

- att ge VD i uppdrag att tillsammans med Nynäshamns kommun utreda förutsättningarna för en 
anslutning och ett fördjupat regionalt samarbete.  
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Grödinge den 4 december 2017 
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