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§ 5 Verksamhetsrapport 4/16 
 
 
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 37-43 

A. Inkommande flöde har ökat under oktober och november, men fortfarande är flödet sett över hela året 
lågt och uppgår till 104 000 m3/d. Vid samma period förra året uppgick flödet till 119 000 m3/h. Under 
de två senaste veckorna har flödet ökat till normala nivåer på ca 120 000 m3/d.  

 
B. BOD, (syreförbrukande material), för tredje kvartalet uppgick till 7,2 mg/l och därmed underskreds 

riktvärdet på 8 mg/l. 
Hittills under 2016 uppgår utgående BOD till 7,4 mg/l och vi har god marginal till gränsvärdet på 8 mg/l 
inför årets sista veckor.  

 
C. Kvävereningen går bra och uppgår hittills 2016 till 6,8 mg/l. Vi har god marginal till gränsvärdet på 8 

mg/l inför årets sista veckor.  
 
D. Fosforreningen tangerar gränsvärdet på 0,4 mg/l. Hittills under 2016 uppgår utgående halt till 0,39 

mg/l. Anledningen till de höga värdena har varit svårigheten att fälla den lösta fosfat fraktionen (PO4). 
 
Tabell 1. Reningsresultat i mg/l 
 

Parameter Vecka 
37-43 

Hela året 
2016 Villkor Typ av villkor 

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

Tot-P 0,38 0,39 0,4 Gränsvärde som årsmedel 

BOD 5,2 7,4 8 Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde 
som årsmedel 

COD 32 38 70 Riktvärde som årsmedel 
 
 
Avvikelse: Zink i inkommande vatten var förhöjt i oktober, 280 µg/l mot normala 80-100 µg/l. Information 
har gått ut till samtliga kommuner via kvartalsrapporten och till de Revaq-ansvariga i respektive kommun. 
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Slam och substrat 
Under tredje kvartalet tog vi emot 10 700 ton substrat, (med substrat menas organiskt material ex. hushållens 
matavfall) och producerade 590 000 Nm3 fordonsgas.  
Till och med tredje kvartalets utgång hade 33 600 ton substrat mottagits på anläggningen.  
Vi får enligt gällande tillstånd ta emot 50 000 ton/år. 
Produktionen av fordonsgas t.o.m. tredje kvartalet är 1 755 000 Nm3. Produktionsmålet är satt till  
2 400 000 Nm3, vilket i dagsläget inte ser ut att kunna uppfyllas för året. 
 
Slammets kvalitet har klarar gällande gränsvärde och kommer att kunna återanvändas som växtnäring på 
jordbruksmark. Den årliga Revaqrevisionen (slamcertifiering) har genomförts, den resulterade i noll större 
avvikelser, två mindre avvikelser samt tre noteringar, (se bifogad bilaga 5.1 ”Besiktningsrapport Revaqrevision 
av Himmerfjärdsverket 2016-11-16”, gjord av SP). 
 
 
Forskning och utveckling 
Inom utvecklingssamarbetet tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet har Himmerfjärdsverkets 
koldioxidavtryck studerats. Resultaten är nu presenterade och resultatet visar att den totala årliga emissionen 
uppgår till 8 719 ton CO2eq*/år, (*koldioxid ekvivalenter), vilket motsvarar 27,4 kg CO2eq/ansluten person 
och år.  
Jämfört med rapporterade utsläpp av växthusgaser för söderortskommunerna, som ligger på 2,5 ton 
CO2eq/capita enligt SMED (smed.se), så är Syvabs bidrag mindre än 1 %. 
De biologiska vattenreningsprocesserna är de som ger störst utsläpp av växthusgaser och uppgår till 7 683 ton 
CO2eq/år. Även metanolkonsumtionen har en stor påverkan och uppgår till 2 210 ton CO2eq/år. 
 
Biogasläckaget från slamhantering samt produktion och uppgradering av biogas uppgår till 4 000 CO2eq/år. 
Värdena är framtagna från schablonvärden för utsläpp från dessa verksamheter. 
 
Förädling av biogas till fordonsgas ger en minskning av emissionerna med 8 000 ton CO2eq/år. 
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Produktion 
 
Anläggning och underhåll 
Renovering av förtjockare två är klar. Den har fått ett tak som förhindrar luktspridning, ny gångbro och 
omrörare. Invändigt har konstruktionen belagts med ett ytskikt som ersätter skadad betong och förhindrar 
fortsatt nedbrytning av betongkonstruktionen. Ett biofilter kommer att installeras så att frånluften renas 
innan vi släpper ut den. 
Årets översyn av bassängblocket är klar. I linje nr 4 och 5 har betongskador åtgärdats, slamskrapor och 
mellanväggar reparerats, så att vi kan klara fortsatt produktionen fram till dess att den planerade 
ombyggnaden genomförts.  
 
Högtryckskompressor nr 2 i fordonsgasanläggningen har genomgått en större renovering. Byggnaden där 
kompressorn står har undergjutits för att eliminera att vibrationer fortplantat sig i byggnaden och skadar den 
kompressor som står still. Nu planeras det för att renovera kompressor nr 1, så att tillräcklig redundans och 
kapacitet kan säkras. 
 
Planerade mer omfattande arbeten 
Damernas omklädningsrum är i stort behov av renovering. Förberedelsearbeten pågår. Renoveringen 
kommer att genomföras när arbetsplan och åtgärdsprogram fastställts i samråd med berörd personal. 
Centrifughallen i slambyggnaden är sliten och arbetsmiljön behöver lyftas för att uppfylla dagens krav. 
Kemikaliehanteringen, halkrisk och lagerhantering behöver åtgärdas. Arbetet kommer att utföras under 2017. 
Under våren planeras det för ett större underhållsarbete på gasmotorn med tillhörande blåsmaskin. 
Anläggningen har varit i drift sedan 2007 och omfattas av ett underhållsprogram där åtgärder faller ut efter 
förutbestämd drifttid. Renoveringen innebär ett stillestånd på ca två veckor för denna anläggning, vilket 
medför begränsningar i tillgänglig luftkapacitet, vilket påverkar den biologiska reningen. 
 
Arbetsmiljö 
Vi utvecklar vårt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) efter tillsynsbesöket från Arbetsmiljöverket.  
Nya riskbedömningar har gjorts över hela anläggningen och skyddsronderna har uppdaterats och knutits till 
respektive paragraf i arbetsmiljölagen. Nya dokument har tagits fram för tillstånd för att köra truck och 
använda lyftanordningar. Projektet går nu in i fas två där en handlingsplan tas fram och ett nytt certifierat 
ledningssystem etableras. Nästa tillsynsbesök från Arbetsmiljöverket sker 2017-02-01. 
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El och instrument 

Kraftförsörjningen har fungerat väl under perioden. Revisionsbesiktning av el har utförts på Himmerfjärds-
verket.  
Vid Tobaksmonopolet (i Södertäljegrenen av tunneln) pågår montage av ny flödesmätare. Kontroll av övriga 
flödesmätare vid tunnelpåslagen har gjorts. I fordonsgasanläggningen har två nya gasflödesmätare för biogas 
installerats. Därtill har utrustning för referensmätning och verifiering av flödesmätare monterats.  
 
Vägbelysning samt belysning vid bassängblocket är nu utbytta till LED-armaturer. Byten av ca 20 st 
parkarmaturer återstår.  
Ombyggnad av skivdiskfiltren har utförts under hösten för att anpassa antalet skivdiskfilter i drift till 
inkommande flöde. Bl.a har fyra inloppsluckor försetts med reglerande ställdon. 
 
IT 
Under kvartal 4 har ett antal mjukvaruuppdateringar gjorts i servermiljön. Syvabs 40 virtuella servrar har 
försetts med en ny backuplösning och en ny fysisk server är under installation. 
Ny version av styrsystemet (Citect) är klar för att sättas i produktion.  
Med den nya versionen installeras ny databaslösning för lagring av larm- och processdata, ett nytt webverktyg 
för att skapa rapporter samt uppdatering av mjukvaror för larmsändning och kommunikation mot 
understationer.   
Ny version av dokumenthanteringssystemet (Alfresco) har satts i produktion. I utvecklingsmiljön för Alfresco 
kommer anpassningar mot nyframtagna strukturer i ISO14001-projektet att testas och utvärderas.  
Syvab har deltagit i ett kortare event med fokus på EU:s nya dataskyddsdirektiv GDPR (General Data 
Protection Regulation). Dataskyddsdirektivet kommer att ersätta PUL (personuppgiftslagen) fr.o.m. våren 
2018, och innefattar ett ökat ansvar hos registerhållare. 
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NKS-projektet 

I dagsläget delas NKS-projektet in i tre huvuddelar varav NKS01 och NKS02 är att betrakta som 
förberedande arbeten inom befintlig verksamhet.  
 

Rejektvattenrening (NKS01) 
Syvab och entreprenören har tillsatt nya projektledare. Projektet är något försenad till följd av flyttning av 
processhuset, för att kunna använda stora delar av befintlig grundläggning och minska schaktningsvolymen, 
vilket ger lägre produktionskostnad och bättre praktisk framtida funktion.  
 
Grovrening (NKS02)  
Anläggningen är klar för invigning 2016-12-08.  
 
Processanläggning (NKS03) 
Utredningsuppdraget att granska NKS-projektet, som styrelsen beslutade om på mötet 2016-10-18, pågår.  
Den externa granskningsorganisationen är på plats. Faktainsamling, värdering och beräkningskontroll pågår. 
Arbetet är mycket omfattande och tidskrävande eftersom projektet är komplicerat och mängden 
underliggande ritningar, dokument, utredningar och försök som ligger till grund är stort. 
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Personal 
 
Sjukfrånvaron för perioden januari-oktober 2016 är 4,59 %. Det är en hög frånvaro för oss, och beror dels på 
många influensasjuka under februari och mars, samt på ett par längre sjukskrivningar (ej arbetsrelaterade) 
under perioden. En av dessa långtidssjukskrivningar kommer att pågå resten av det här året och en stor del av 
nästa år. Vi har också två tillfälliga sjukskrivningar som förväntas pågå från november och över årsskiftet. 
 
Under november månad genomfördes HLR/ABC-utbildning för all personal, en aktivitet som återkommer 
vartannat år. Alla anställda har också erbjudits influensa-, TBE-, Twinrix samt Boostrixvaccinering. De som 
anmält sig till detta fick sin vaccinering i början av december av vår företagshälsovård Avonova. 
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6.1 Ekonomirapport  

Resultat är fortsatt gott. Vi har lägre intäkter för biogasförsäljning, detta beror på lägre prisnivå och något 
lägre produktion, orsakade av tekniska problem vid ombyggnad av förtjockare nr 2. På kostnadssidan har 
vi lägre förbrukning på kemikalier, ökade kostnader på övrig drift, där underhållskostnad har stigit. 
Prognos för räntor är 1 miljon kronor under budget. Prognosen för helår är att tilldelad budget innehålls.  
 
Under perioden har löpande revision genomförts (se bilaga 6.3 Revisionsrapport), rapporten redovisar inga 
avvikelser som behöver åtgärdas. En rekommendation görs att Ekeröprojektet bör prövas i samband med 
bokslut 161231.  
 
Hur effektiv är Syvab, jämfört med andra liknande verksamheter och i motsvarande storlek?  
Frågan ställdes vid förgående styrelsemöte. Senast det gjordes en sådan undersökning var 2010 som visade 
att Syvabs nyckeltal var jämförbara och i bra eller bättre nivå med liknande verksamheter. En ny 
undersökning har nu gjorts, där redovisas Syvabs utveckling under de fem senaste åren, därefter jämförs 
Syvab med Käppalaförbundet och Gryaab för åren 2013-2015. Syvab, Käppalaförbundet och Gryaab har 
liknande verksamheter varför vi väljer att jämföra oss med dem (Se bilaga 6.4 Nyckeltal Syvab 2016). 
 
Syvab har, av styrelsen, en antagen finansieringspolicy som anger vilken risknivå som ska gälla. Varje 
månad erhåller Syvab en finansiell riskrapport (se bilaga 6.5 Finansrapport). Rapporten redovisar att 
finansiell status och nycketal följer finansieringspolicy. Rapporten redovisas på styrelsemötet i december. 
 
Vid förgående styrelsemöte ställdes frågan gällande alternativ finansiering av ombyggnationen. En grupp, 
bestående av externa konsulter och egen personal, har arbetat med denna fråga en längre tid. Hittills har vi 
erhållit 15 miljoner kronor från Energimyndigheten för ombyggnad av grovreningsanläggningen, byggt en 
ny rejektvattenanläggning och för projektering av den nya huvudprocessanläggningen. En nulägesrapport 
av arbetet med framtida bidragsfinansiering redovisas i bilaga 6.6 ”Lägesrapport bidragsmöjligheter”. 
Den 15 december kommer Energimyndigheten på besök, för diskussion om kommande byggnation och 
möjligheter för ytterligare bidrag. 
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Intäkter Budget 2016 Utfalll 161031  Prognos 2016 

Anslutningsavgifter 137 000           114 167           137 000           

Övriga rörelse int 14 680             10 886             13 000             

Totala intäkter 151 680          125 053          150 000          

Kostnader Budget 2016 Utfalll 161031  Prognos 2016 

Drift

Kemikalier 15 540 -            9 707 -              13 500 -            

Slamtransport 11 000 -            8 546 -              11 000 -            

Energikostnad 19 800 -            14 956 -            19 000 -            

Övrigt drift 27 635 -            25 895 -            28 500 -            

Summa drift 73 975 -            59 104 -            72 000 -            

Personal Budget 2016 Utfalll 161031  Prognos 2016 

Lönekostnader 23 690 -            19 798 -            24 000 -            

Pensionskostnader 2 500 -              2 432 -              2 900 -              

Sociala kostnader 8 205 -              6 349 -              8 205 -              

Utbildning 610 -                  341 -                  610 -                  

Övrigt personal 950 -                  784 -                  950 -                  

Summa Personal 35 955 -            29 704 -            36 665 -            

Finansiellt Budget 2016 Utfalll 161031  Prognos 2016 

Avskrivning 29 175 -            23 724 -            29 175 -            

Ränteintäkter 12                     20                     

Räntekostnader 11 450 -            8 381 -              10 450 -            

Övrigt finansiellt 1 075 -              1 103 -              1 075 -              

Skatt 50 -                    42 -                    50 -                    

Summa Finansiellt 41 750 -            33 238 -            40 730 -            

Totala kostnader 151 680 -         122 046 -         149 395 -         

Resultat 0 3007 605
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Biogasverksamheten 2016 (Tkr)

Budget Utfall oktober Helårsprognos
Intäkter 
Biogasintäkter 13 000                    9 504                      12 000                    
Substratintäkter 50                            260                          320                          
Summa intäkter 13 050                    9 764                      12 320                    

Driftskostnader
Underhåll / drift 2 300 -                     1 954 -                     2 300 -                     
El 1 200 -                     743 -                         1 000 -                     
Arbetstid 600 -                         420 -                         500 -                         
Substrat omkostnad 1 000 -                     1 191 -                     1 500 -                     
Summa driftskostnader 5 100 -                     4 308 -                     5 300 -                     

Kapitalkostnad
Räntor 2 260 -                     1 402 -                     1 800 -                     
Avskrivning 2 300 -                     1 925 -                     2 300 -                     
Summa kapitalkostnader 4 560 -                     3 327 -                     4 100 -                     

Resultat 3 390                      2 129                      2 920                      
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§ 6.2 Investeringar 
 
Ombyggnation av grovrening är nu klar, prognosen för bygget är 48 miljoner kronor och tilldelad ram 
kommer innehållas.  
 
Byggnation av rejektvattenanläggning går bra och anläggningen börjar nu ta form.  
 
Utbyte av huvudpump nr 5 blev dyrare än ursprunglig plan, beroende på problem med anslutande ventil.  
 
 
 

 
Beviljad investeringsram 2016 (mkr) 

 
IB 2016 

 
Reinvesteringar 

 
Akutinvesteringar 

 
Nyinvesteringar 

 
Summa 

 
62,9 

 

 
30,0 

 

 
0 

 
0 
 

 
92,9 

 
 
 
 
 
Utfall  
 
Investeringar 
 

 
2,8 

 
Pågående arbeten 
 

 
42,2 

 
Summa 

 
45,0 
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Aktiverat
Specifikation Budget Utfall Prognos
Maskinellutrustning 6,0                 2,2                 6,0            
Inventarier 2,0                 0,6                 2,0            
Summa investeringar 2,8                 

Pågående arbeten

Nyinvesteringar (mkr)

NKS Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff Prognos
Projektering 30,0          20,6          5,1            25,7          4,3                               28,0    

Övriga nyinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff Prognos
Grovrening 50,0         38,5         3,9           42,4         7,6                               48,0    
Rejectvattenrening 50,0         -            9,1           9,1           40,9                             50,0    

Reinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff  Prognos 
Renovering bassäng 16,0          10,7          5,1            15,8          0,2            16,0                  

HP 5 8,0            7,8            0,9           8,7            0,7 -           8,7                    
HP 6 3,1            0,9            1,9           2,8            0,3            2,5                    
Ekerö 5,0            2,4            -             2,4            2,6            -                     
Långvåg 3,0            0,7            2,3            3,0            -             3,0                    
Centrifug 5 0,5            -             0,4            0,4            0,1            0,5                    
Täckning F2 3,0            0,5            2,6            3,1            0,1 -           3,1                    
Renovering bassäng sandfång 6,0            5,8            5,8            0,2            5,8                    
Övrigt 21,6          16,0          5,1            21,1          0,5            20,0                  
Summa reinvesteringar 66,2          39,0          24,1          63,1          3,1            59,6                  

Summa pågående arbeten 42,2          

mailto:www@syvab.se
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1. Bakgrund och uppdrag 

På Syvabs styrelsemöte den 18 oktober ställdes en fråga om hur Syvab ser ut i jämförelse 

med andra liknande verk. 

Den jämförelse som presenteras i denna rapport omfattar perioden 2013 till 2015 för 

verk med liknande organisation och verksamhet. Jag har valt att jämföra Syvab med 

Gryaab och Käppala.  

2. Metod 

Alla uppgifter som redovisas för Syvab, Gryaab och Käppala har hämtats från företagens 

årsredovisningar.  

Verksamheterna liknar varandra. Företagen bedriver vattenrening på uppdrag av fem 

(Syvab), tolv (Käppala) respektive sju (Gryaab) kommuner vilka direkt eller indirekt tillika 

är företagens ägare. Företagen bedriver därtill vissa sidoverksamheter. Gemensamt för 

dem alla är att de producerar biogas.  

Samtidigt som det finns likheter mellan företagen finns det olikheter. Det gäller t ex 

inläckage i tunnlar och ledningar, pumphöjder, antal pumpar med mera.  

Den analys som redovisas i denna rapport kan därför behöva kompletteras med 

fördjupade analyser innan mer långtgående slutsatser kan dras. Särskilt som den inte alls 

omfattar några kvalitetsmått i form av reningsresultat eller liknande. 

  













 

 

9 Syvab 2016-11-17 

Sammantaget har nettokostnaderna (dvs de totala kostnaderna minskade med 

sidointäkterna) ökat något under perioden men inte mer än att Syvab har kunnat hålla en 

låg ökningstakt i brukningsavgifterna.   















Internbanken

Kapitalbindning

Antal år

0-1 år 0

1-2 år 162

4-5 år 268

3,7 år 430

3,7 år 3 år

Räntebindning Norm

Mkr %

230 50%

20 - -

120

60 - -

0 - -

2,09% 2,2 år 430

2,2 år 2,0 år

0,0%

3-5 År

RÄNTERISK

1-3 År

27,9%

Genomsn. 

räntebindn.tid

Ja2 - 4 år

Andel av total 

skuld

FINANSIELL RISKRAPPORT 2016-11-30

FINANSIERINGSRISK
Genomsn. 

kap.bindn.tid

Inom limit enl. 

finanspolicy?

Genomsn. 

kap.bindn.tid

Mkr

Andel av total 

skuld

Tillåtet intervall enl. 

fin.policy

Limit enl. 

finanspolicy

max 40%

Inom tillåtet 

intervall?

0,0%

37,7%

62,3%

Ja

Totalt 100,0%

Antal år

0-1 År

Inom limit enl. 

finanspolicy?

Norm enl. 

finanspolicy

Ränta

Över 10 År

1 - 3 år

Inom tillåtet 

intervall?

Ja

100,0%

53,5%

4,7%

Ja

Genomsn. 

räntebindn.tid

Norm enl. 

finanspolicy

Tillåtet intervall enl. 

fin.policy

max 70%

Limit enl. 

finanspolicy

14,0%

Totalt

5-10 År

0

50

100

150

200

250

300

0-1 år 1-2 år 4-5 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 stad ram är tidsbegränsad till 2024-12-31.

Motpart

Totalt

- Samtliga motparter har rating som är godkänd enligt Finanspolicy

-28 748 442

2016-11-30

Utnyttjat

BORGENSRAMAR

147 200 000

112 350 000

3 900 000

Varav lån

147 200 000

Ram

112 350 000

3 900 000

7 900 000 7 900 000

169 600 000

0

158 200 000 11 400 000

Belopp

19 050 000

Återst löptid (dagar)

MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT -netto [kr]

19 050 000

169 600 000

Motpart

Bank 1

0

460 000 000 460 000 000

PLACERINGAR

2016-10-31

-30 774 069

0

0

7 300 000 600 000 0

Outnyttjat

105 150 000 7 200 000 0

3 900 000 0

Varav check

2016-11-30

0

17 850 000 1 200 000 0

430 000 000 30 000 000 0

137 600 000 9 600 000

2 Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist
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1. Bakgrund  

Syvab har nu fått myndighetstillstånd för att bygga om sin reningsanläggning. 

Syvab kommer att använda ny teknik på ett energismart sätt och bedriva forskning och 

utveckling vilket bedöms kunna ge möjligheter att attrahera bidragsgivare. 

Syvab har på uppmaning av styrelsen fått i uppgift att söka alternativa finansieringar till 

kommande ombyggnad och forskning.  

Mats Håkansson Affärsutveckling har tidigare, i samverkan med en arbetsgrupp inom Syvab, 

medverkat till att Syvab fått bidrag om 15 Mkr för en effektiv och miljöanpassad 

energiförsörjning.  

Arbetet går nu vidare bland annat genom att inventera tänkbara bidragsgivare och genom 

kontakter med dessa. I kontakterna kommer planer och projekt att presenteras för att undersöka 

vilka eventuella möjligheter till bidrag som finns. En bidragsansökan tar ca ett år och i detta 

skede förs diskussioner gällande kommande tänkbara utbyggnader för Syvab.  

Inga ansökningar kommer att göras förrän Syvabs styrelse har fattat nödvändiga beslut om 

kommande utbyggnad.  

 

  



 

 4 Inventering 2016-11-04 

 

2. Allmänt om bidrag   

2.1 Grunder för bidrag 

Nedan redovisas en del av de formuleringar och kodord som jag stött på när jag letat efter 

möjliga stöd.  

För ordningens skull vill jag stryka under att nedanstående lista inte är komplett.  

Grunder för bidrag: 

 Man ska göra något som är bra (t ex för miljö, klimat, konkurrenskraft eller något annat 

som stödjer den utveckling som politiken inom EU strävar efter).  

 Man ska möta viktiga samhällsutmaningar samt skapa tillväxt och stärka Sveriges och 

EUs konkurrenskraft inom det aktuella området.  

 Bidraget ska medverka till att sådant som annars inte skulle komma till stånd genomförs.  

 Bidraget ska medverka till att kunskap sprids, t ex genom demonstrationsprojekt. Den 

som får bidrag får vara beredd att bjuda på kunskap och erfarenheter. 

 Projekt som kopplar samman aktörer i olika sfärer ses som bra. Det kan gälla akademi 

och näringsliv, privat och offentligt, nätverk, gränsöverskridande samarbeten etc.  

 Det är som regel bäst att ansöka innan ”spaden satts i jorden”. Om projektet redan 

startat är det svårare att motivera att stöd behövs.  

Exempel på kodord 

 Demonstrera innovativ teknik 

 Bidra till ramprogrammens mål  

 Bidra till att nå nationella klimatmål  

 Bidra till ökad konkurrenskraft  

 Bidra till nya och förnybara energikällor med en diversifiering av energikällor  

 Skapa jobb och tillväxt  

 Tvärvetenskapliga samarbeten  

 Regionala samverkansprojekt och nätverksaktiviteter ska förstärka regionalt och lokalt 

energi- och klimatarbete samt syfta till ökad energieffektivitet.  

 Hållbara byggnader  

 Minskad belastning av näringsämnen och giftiga ämnen i Östersjön  

2.2 Hur medel fördelas 

Inom EU finns program för energieffektivisering, klimat- och miljöförbättrande åtgärder med 

mera. 

Oftast fördelar EU medel till medlemsstaterna vilka i sin tur låter myndigheter hantera tilldelning 

av bidrag.  
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Att söka bidrag är att jobba mot rörliga mål. Utlysningar är tidsbegränsade vilket innebär att de 

”kommer och går”. En viktig del i arbetet är således att hitta rätt tajming för ansökningar.  

Att en utlysning har stängts behöver inte vara definitivt. Den kan mycket väl återkommer senare i 

en ny utlysningsomgång.  

3. Erfarenheter från ansökan gjord 2014/2015 

Energimyndigheten beviljade 2015 Syvab bidrag om 15 Mkr. Till grund för bidraget låg 

förordning (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning. 

Under dialogen med Energimyndigheten lät man förstå att det skulle kunna finnas möjlighet till 

ytterligare bidrag kopplade till ”energieffektivisering”. Av taktiska skäl ombads Syvab vänta med 

denna ansökan.  

Vår process med att söka bidrag inleddes sensommaren 2013 och blev klar cirka ett år senare.  

Vi besökte en handfull potentiella bidragsgivare och gjorde muntliga presentationer. En av 

fördelarna med presentationerna var att vi snabbt fick klart för oss om vi hade ett projekt som 

skulle kunna vara intressant för bidragsgivaren eller inte. En annan fördel var att vi kunde sortera 

ut vilka bidragsgivare som hade alltför små budgetar för att kunna vara av intresse.  

Energimyndigheten bjöds in till ett möte och en rundvandring på Himmerfjärdsverket. Detta var 

enligt min bedömning betydelsefullt för att myndigheten skulle se den fulla potentialen i det 

projekt som Syvab senare fick bidrag till.  
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4. Genomförd inventering  

I det följande redovisas resultatet av den inventering av bidragsmöjligheter som jag gjort så här 

långt. För varje bidrag gör jag en bedömning av huruvida detta kan vara av intresse för Syvab.  

4.1 Stiftelser 

Stiftelse  Kommentar  Intressant? 

Björn Carlssons 

Östersjöstiftelse 

Ansökan ska vara skriftlig. 

Administreras av 

BalticSea2020.  

Stiftelsen förbehåller sig att 

kunna avslå begäran utan 

motivering.  

Kanske 

BalticSea2020 arbetar proaktivt med 

att finna projekt och samarbeten 

inom de miljöområden som stiftelsen 

valt att prioritera (i dagsläget: Fiske, 

Övergödning och Information). 

Inom dessa områden stödjer och 

arbetar stiftelsen med konkreta och 

avgränsade projekt samt tillämpad 

forskning. 

Bedömare menar att det kan vara 

svårt att få Östersjöstiftelsen att anslå 

medel till avloppsreningsverk i 

Sverige. Om detta stämmer vet jag i 

dagsläget inte.  

Wallenbergstiftelserna  Stiftelsen stöder projekt av hög 

vetenskaplig potential. 

Projekten ska i normalfallet 

vara av grundvetenskaplig 

karaktär och fokuserade till en 

sammanhållen vetenskaplig 

frågeställning. Förefaller rikta 

sig till akademin.  

Tveksamt 

Det förefaller som om medicinteknik 

får mest pengar.  

 

  

http://www.balticsea2020.org/alla-projekt/overgodning
http://www.balticsea2020.org/alla-projekt/information
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4.2 Myndigheter 

Myndighet Kommentar  Intressant? 

Horisont 2020 delprojekt 

Samhälleliga Utmaningar, 

underavdelning 

Klimatåtgärder, miljö, 

resurseffektivitet och råvaror 

(Naturvårdsverket) 

 

För att förstå dessa 

miljöförändringar fullt ut 

behöver kunskapsluckor 

identifieras och fyllas ut och för 

att kunna hantera utmaningarna 

behöver policys identifieras och 

metoder och verktyg tas fram. 

Det behövs även stöd till 

industrin för att få ut gröna 

lösningar på 

marknaden. Insatserna 

fokuserar på: 

Bekämpning och anpassning till 

klimatförändringen 

Skydd av miljön, hållbar 

förvaltning av naturresurser, 

vatten, biologisk mångfald och 

ekosystem 

Hållbar försörjning av icke-

energi-och icke-

jordbruksråvaror 

Miljöinnovationer för övergång 

till en grön ekonomi och ett 

grönt samhälle 

Utveckling av globala 

observations- och 

informationssystem 

Kulturarv 

Kanske  

I Horisont 2020 har sju 

”utmaningar” definierats. En 

av dem är Klimatåtgärder, miljö, 

resurseffektivitet och råvaror.  

Här sägs bland annat: 

”Tiden med outsinliga billiga 

resurser är snart förbi: 

tillgången till råvaror och rent 

vatten kan inte längre tas för 

given. Den biologiska 

mångfalden och ekosystemen 

är också hotade. Lösningen är 

att investera nu i innovation 

till stöd för en grön ekonomi 

– en ekonomi i samklang med 

miljön. Att hantera 

klimatförändringarna är en 

övergripande prioritering i 

Horisont 2020, och 35 

procent av programmets 

totala budget har avsatts för 

detta. 

Avfall och vatten är särskilt 

prioriterade områden. Avfallet 

står idag för två procent av 

EU:s utsläpp av växthusgaser, 

medan en tillväxt inom 

vattenindustrin med bara en 

procent skulle kunna ge 

upphov till 20 000 nya jobb.  

Finansiering: 3,081 miljarder 

euro.” 

Det finns en risk att ansökan 
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kräver att det sökta projektet 

ska omfatta aktörer från minst 

tre länder inom EU.  

Horisont 2020 (Svenskt 

Vatten har på sin hemsida en 

hänvisning till en 

sammanställning som EU 

gjort och där det finns nästan 

100 delprojektbudgetar att gå 

igenom.) 

 

Indicative calls of H2020 

WP2016-2017 relevant for 

WATER 

Troligen inte 

Många tycks ha fokus på 

energieffektivitet och många 

förefaller ha sista 

ansökningsdag i januari 2016.  

Sammanställningen finns inte 

längre kvar på hemsidan (nov 

2016). 

Horisont 2020 delprojekt 

Säker, ren och effektiv energi  

(Energimyndigheten) 

Horisont 2020 ger stöd till 

forskning, utveckling, 

innovation och demonstration, 

så väl som till mer 

marknadsnära åtgärder som 

t.ex. projekt inom 

policyutveckling, 

kapacitetsuppbyggnad, 

beteendeförändring och tillgång 

till olika typer av finansiella 

instrument. 

Arbetsprogrammet 2016-2017 

för utmaningen Säker, ren och 

effektiv energi och de första 

utlysningarna för perioden har 

publiceras. 

Kanske  

Inget som omedelbart verkar 

träffas av Syvabs projekt, 

dock kan klarhet härom 

erhållas i dialog med 

myndighetens tjänstemän.  

FFI Energi och Miljö 

(Energimyndigheten) 

Programmet Energi & Miljö är 

inriktat mot fordonsrelaterade 

forsknings-, innovations- och 

utvecklingsaktiviteter inom 

områdena ökad 

energieffektivitet, övergång till 

förnybara bränslen, minskad 

lokal/regional miljöpåverkan 

samt områden med potential att 

stärka Sveriges och den svenska 

fordonsindustrins 

Nej  

Avser fordon.  
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konkurrenskraft i ett globalt 

perspektiv. 

Programmet Energi & miljö har 

som mål att väsentligt bidra till 

reduktion av utsläppen av 

fossilt CO² och övriga 

emissioner från vägfordon och 

arbetsmaskiner 

LIFE (Naturvårdsverket) Två delprogram 

Klimatinsatser har tidigare inte 

pekats ut så tydligt som mål för 

LIFE-programmet. Det är 

uppdelat i två delar, en för 

miljö och en för klimat. 

Delprogrammen har vardera tre 

prioriterade områden. 

Delprogrammet för miljö 

prioriterar: 

miljö och resurseffektivitet 

natur och biologisk mångfald 

miljöpolicy och information 

Delprogrammet för klimat 

prioriterar: 

begränsning av 

klimatförändringar 

klimatanpassning 

klimatstyrning och information 

Kanske. 

(Notera att detta är en av EUs 

minsta fonder och att den 

endast kan komma ifråga om 

stöd ej kan fås från annan 

fond.)  

Planeringsbidrag för LIFE 

(Energimyndigheten) 

Syftet med planeringsbidraget 

är att främja deltagande i LIFE 

för de aktörer som är behöriga 

att söka och där projekten har 

energirelevans. 

Energimyndigheten ger stöd till 

projekt som stämmer överens 

med myndighetens nationella 

Kanske 
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uppdrag. Huvudinriktning för 

projektet ska vara energi och 

ligga inom de områden som 

Energimyndigheten anser har 

särskild betydelse för att ställa 

om till och långsiktigt utveckla 

ett uthålligt energisystem. 

 

Planeringsbidrag kan sökas för 

projekt inom delprogrammet 

Klimatpolitik som prioriterar: 

begränsning av 

klimatförändringar 

klimatanpassning 

klimatstyrning och information 

Projekten ska vara av typen 

traditionella eller integrerade 

projekt. Projektförslagets 

energirelevans är viktig. 

LONA (Naturvårdsverket) Nyckelord för satsningen är 

naturvårdsnytta, lokala initiativ 

och lokal drivkraft, friluftsliv, 

samverkan och partnerskap, 

folkhälsa, tätortsnära natur och 

tillgång till denna. Följande 

kategorier har fått stöd: 

kunskapsuppbyggnad 

framtagande av underlag, till 

exempel kommunala 

naturvårdsprogram 

områdesskydd 

vård och förvaltning av 

områden, naturtyper och arter 

inklusive åtgärder som främjar 

friluftsliv i natur- och 

kulturmiljö 

Troligen inte, eftersom det 

krävs att den som söker är en 

kommun. Ev Syvab-ansökan 

måste göras tillsammans med 

kommun som blir ansvarig. 

Kombinationen av förbättrad 

miljö (vattenkvalitet) och 

science park som kan ge 

rekreation och ökad kunskap 

är kanske intressant.  
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restaurering av områden, 

naturtyper och bestånd av arter 

information, folkbildning och 

annan kunskapsspridning 

Klimatklivet 

(Naturvårdsverket och 

länsstyrelserna) 

Stödet ska gå till 

klimatinvesteringar på lokal 

nivå. En lokal investering kan 

till exempel göras i en stad, 

kommun, på ett företag, i en 

skola eller i ett län. De 

investerade medlen ska ge 

största möjliga klimatnytta och 

det huvudsakliga syftet är att 

minska växthusgasutsläppen. 

Spridning av teknik, 

marknadsintroduktion och 

påverkan på andra 

miljökvalitetsmål, hälsa och 

sysselsättning är andra önskade 

effekter av stödet. Satsningen 

Klimatklivet bygger på de 

klimat- och energistrategier 

som arbetats fram på lokal och 

regional nivå. 

Troligen inte eftersom 

reduktion av 

växthusgasutsläpp är prioritet 

ett. Bidrag till 

laddinfrastruktur för elfordon 

och anläggningar för 

produktion av biogas nämns 

som exempel på lokala 

investeringar som kan få 

bidrag. 

Havs och fiskeriprogrammet 

2014 – 2020 

(Jordbruksverket) 

Prioritering 1: Främjande av ett 

miljömässigt hållbart, 

resurseffektivt, innovativt, 

konkurrenskraftigt och 

kunskapsbaserat fiske. 

Prioritering 2: Främjande av ett 

miljömässigt hållbart, 

resurseffektivt, innovativt, 

konkurrenskraftigt och 

kunskapsbaserat vattenbruk. 

Prioritering 3: Främjande av 

genomförandet av den 

gemensamma fiskeripolitiken. 

Prioritering 4: Ökning av 

sysselsättningen och den lokala 

sammanhållningen genom 

Nej  

Avser fiske och vattenbruk 

(dvs odling av djur och växter 

i vatten).   
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lokalt ledd utveckling. 

Prioritering 5: Främjande av 

saluföring och beredning. 

Prioritering 6: Främjande av 

genomförandet av den 

integrerade havspolitiken. 

 

Regionalt investeringsstöd 

(Tillväxtverket) 

 Nej 

Riktar sig mot glesbygd i 

Norrland 

EU strategi för 

Östersjöregionen 

(Naturvårdsverket) 

EU:s Östersjöregionen räknar 

85 miljoner invånare (17 

procent av EU:s befolkning) 

och åtta länder: Sverige, 

Danmark, Estland, Finland, 

Tyskland, Lettland, Litauen och 

Polen som delar gemensamma 

drag och utmaningar. Därför 

finns det ett tydligt behov av att 

gå samman och i samarbete. 

Mot denna bakgrund avser 

strategin att öka nivåerna av 

miljömässig hållbarhet, 

välstånd, tillgänglighet och 

attraktionskraft och trygghet 

och säkerhet. 

 

Kanske 

Kolla med Policy Area 

Hazards: Reducing the use 

and impact of hazardous 

substances in the Baltic Sea 

Region 

Kontaktperson: Jenny 

Hedman 010 69 81 13 14 

 

Miljöbidrag (Tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen 

Stockholms Läns Landsting) 

Projekt som syftar till att 

förbättra eller skydda miljön 

inom Stockholmsregionen kan 

få bidrag ur landstingets 

miljöanslag. Kommuner, 

institutioner, organisationer och 

ideella föreningar kan ansöka 

om medfinansiering till 

regionala miljöprojekt. Bidrag 

ges bara för hälften av de totala 

kostnaderna för projekt. 

Kanske 

Alltför begränsad budget?  
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För att kunna få medel ur 

miljöanslaget måste projektet 

vara av regional betydelse och 

bör uppfylla ett antal kriterier. 

Projektet måste:  

Vara åtgärdsinriktat och 

stimulera samverkan mellan 

olika aktörer inom 

miljöområdet 

Vara kunskapshöjande eller 

metodutvecklande, t.ex. pilot- 

eller demonstrationsprojekt 

Stimulera innovationer och 

teknikutveckling 

Ha ett hållbarhetsfokus vad 

gäller energi- och 

resursförbrukning, spridning av 

gifter/hälsoskadliga ämnen, 

utsläpp av växthusgaser mm 

Regionala 

strukturfondsprogrammet 

(Tillväxtverket) 

Den övergripande 

målsättningen för programmet 

Stockholm är hållbar 

stadsutveckling där insatser i 

programmet ska stärka 

förutsättningarna för tillväxt 

och utveckling i regionens 

urbana miljöer. 

Nej 

 

Testbäddar inom 

miljöteknikområdet 

(Vinnova) 

Den här utlysningen vänder sig 

till företag och organisationer 

inom miljöteknikområdet. 

Projekt som får bidrag ska ha 

potential att realisera en ny eller 

väsentligt förbättrad nationell 

testinfrastruktur. 

Från Vinnovas hemsida: 

”En testbädd är en fysisk eller 

virtuell miljö där företag, akademi 

Kanske 

Alltför begränsad budget? 

(Max 5 Mkr i bidrag per 

projekt) 

Utlysningen är nu stängd (nov 

2016).  



 

 14 Inventering 2016-11-04 

 

och andra organisationer kan 

samverka vid utveckling, test och 

införande av nya produkter, tjänster, 

processer eller organisatoriska 

lösningar inom utvalda områden.” 
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5. Första urval och prioritering 

Baserat på så här långt genomförd inventering bedömer jag att följande program/bidragsgivare 

kan vara av störst intresse. 

Prioritet ett (utan inbördes ordning):  

 Energimyndigheten 

 Horisont 2020, Samhälleliga utmaningar, Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror 

(Naturvårdsverket)  

 LIFE (Naturvårdsverket) 

 Björn Carlsson s Östersjöstiftelse  

 EU strategi för Östersjöregionen, Policy Area Hazards: Reducing the use and impact of 

hazardous substances in the Baltic Sea Region (Naturvårdsverket)  

Prioritet två (utan inbördes ordning):  

 LONA (Naturvårdsverket) 

 Testbäddar (Vinnova) under förutsättning att ny utlysning sker senare.  

 Miljöbidrag (Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholms Läns Landsting)  

 Wallenbergstiftelsen 

Som framgår av ovanstående prioriteringslista så administrerar Naturvårdsverket flera av 

bidragen. Som jag minns vårt förra möte med dem (oktober 2013) så var man i grunden positiva 

både till ombyggnaden av reningsanläggningen och till HWSP men man hade två invändningar. 

Den första var att man såg projekten som regionala medan Naturvårdsverket har ett nationellt 

perspektiv samtidigt som man menade att åtgärderna faller inom Syvab ordinarie uppdrag. Av 

dessa skäl ansåg man sig vid det tillfället sakna möjligheter ge stöd.  

Slutlig prioritering bör göras först efter att personliga kontakter tagits. Det blir då lättare att 

avgöra var framgångsmöjligheterna är som störst.  
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6. Förslag på fortsatt arbete 

Den planering vi arbetar efter är följande: 

1. Uppdatera presentationsmaterialet från 2014 med avseende på nya fakta och nya 

argument till varför Syvab skulle kunna få bidrag.  

2. Ta kontakt med Energimyndigheten och klara ut om det fortfarande finns möjlighet att 

få ytterligare bidrag för ombyggnaden av reningsanläggningen (energieffektivisering).  

3. Om Energimyndigheten inte har möjlighet bistå Syvab; gå vidare till punkt 4. 

4. Ta fram information om var de av EU i Horisont 2020 prioriterade insatserna på avfall 

och vatten hanteras genom kontakt med Naturvårdsverket.  

5. Förbereda och genomför presentationer hos följande aktörer alternativt kontakta 

programansvariga per telefon hos: 

a. Naturvårdsverket 

b. Energimyndigheten 

c. Vinnova 

d. Tillväxtverket  

e. Ytterligare någon?  

6. Välj mest lämpade bidrag att söka  

a. Ta hem mallar för och instruktioner till ansökan 

b. Kontrollera eventuella dead-lines för ansökan  

c. Ta fram viktiga basfakta (förordningar el dylikt)  
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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 skall 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 skärpta kvalitets- och reningskrav kan uppfyllas över tid. 
 
Bolaget redovisar reningsresultat kvartalsvis samt i en utförlig årlig miljörapport till tillsynsmyndigheten. 
Avvikelser rapportersas 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 genom produktutveckling och vidareförädling fortsätta arbetet med att hitta en alternativ avsättning 
för slamprodukten inom energi, skogsbruk eller andra områden, där den framtida miljömässiga avsättningen 
kan tryggas. 
 
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. I möjligaste mån ska icke behandlingsbara avloppsfraktioner bortkopplas från spillvattensystemet 
och behandlas lokalt. Detta ger möjligheten till anpassad och kostnadseffektiv teknik som bäst skyddar miljön 
långsiktigt. Syvab ska med sin specialistkompetens medverka till att sådan anpassad rening kan genomföras 
lokalt.  
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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. Kompetensbehovet ska tillgodoses internt inom organisationen samt med stabila 
avtalsförhållanden till externa resurser, som kompletterar den egna organisationens kompetens.  
Aktiv processutveckling i nära samarbete med praktisk drift och effektiv uppföljning i eget driftlabb är 
förutsättningar för att klara våra reningskrav. 
Syvab medverkar till en fortsatt positiv utveckling inom VA- industrin genom att ha ett nära samarbete med 
branschens organisationer, företag, högskolor och universitet genom samverkan inom Mälardalsklustret. 
Vi är positiva till att bereda möjlighet till forskning och utveckling inom företaget i form av studier, 
utvecklingsprojekt, examensarbeten och doktorandarbeten, som har en direkt koppling till företagets behov 
idag och i framtiden. 
 
Biogasproduktionen ska säkras genom teknik- och processutveckling samt optimering och kvalitetssäkring av 
substratströmmar till anläggningen, så att företaget bidrar till att övergripande nationella miljömål kan 
innehållas och genomförda investeringar uthålligt ger största möjliga bidrag till låga behandlingskostnader för 
bolagets ägare och kunder. 
Ekonomiskt resultat för biogasen redovisas separat, i ekonomirapporten, vid ordinarie styrelsemöte fyra 
gånger per år. 
 
 
Nya krav Syvab (NKS) 
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 uppnås2019. NKS-projektet (Nya Krav Syvab) startades 2010 för att Syvab och Himmerfjärdsverket ska 
klara sitt uppdrag med skärpta krav i en växande region.  
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Nytt tillstånd, enligt 9 kapitlet i Miljöbalken, till fortsatt och utökad verksamet 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. 
Begränsningen i flöde ersätts med en belastningsbegränsning om 350 000 pe (personekvivalenter). 
 
Ett Principförslag PF2.0 daterat 2016-10-06 har tagits fram för en ny processanläggning som skall klara de 
nya beslutade utsläppskraven. En extern granskning av förslaget har initierats av styrelsen. Detta för att 
fördjupa beslutsunderlaget och säkerställa ett kostnadseffektivt projekt som möter bolagets mål och 
omvärldens krav på verksamheteten. VD ska återkomma till styrelsen med förslag senast januari 2017. 
Med detta underlag kan sedan Syvabs styrelse och ägare fatta beslut om bolagets fortsatta handläggning av 
NKS- projektet. 
 
Om ett investeringsbeslut kan göras under första kvartalet 2017 kan en helt färdig processanläggning stå klar 
tidigast 2024. Himmerfjärdsverket kommer då stå rustat för idag kända belastningsökningar och reningskrav 
med tidshorisonten 2040. Förslaget förbereds för rening av läkemedel och hantering av mikroplaster. 
Principförslaget ”PF2.0” gör det möjligt att utveckla Himmerfjärdsverket för framtida befolkningsökningar 
och fortsatt utveckling av regionen.  
 
Under 2017 kommer pågående investering i en ny rejektvattenanläggning att färdigställas, därefter kommer 
bassängvolymer som i dag används till denna rening återställs till ursprunglig funktion. 
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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 följer avskrivningstakten, syftet med detta är att 
bibehålla anläggningens status.  Reinvesteringar ska i huvudsak genomföras i de anläggningsdelar som 
kommer att användas i den nya anläggningen eller för att klara utsläppskraven fram tills det att den nya 
anläggningen kan tas i drift. Till följd av att investeringen i ny processanläggning försenas krävs nu ett ökat 
akut underhåll inom anläggningsdelarna, som ska utnyttjas fram till dess den nya processanläggningen kan tas 
i bruk. När det gäller de löpande kostnaderna är strategin att utifrån kostnadsposternas storlek effektivisera 
och minska kostnadssvängningar. 
 
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. 
 
Finansiering/Räntekostnader 
Vi ska finna finansiering för den förestående investeringen som stabil, långsiktig för bolaget och ska vara 
attraktivt för bolagets ägare. 
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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. 
 
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- 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.  
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