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Dagordning 

 

Syvabs styrelse sammanträder fredag den 11 december 2015 kl. 10.30 

Plats: Symfonin, Södertälje kommunhus, Campusgatan 26. 
 

1. Mötets öppnande  

2. Fastställande av dagordning 

3. Föregående protokoll 

4. Val av justeringsmän 
 

Informationsdel 

5. Verksamhetsrapport 4/15        Utsändes 

6. Ekonomirapport         Utsändes 
  6.1 Ekonomirapport  
   6.2 Investeringar 

7. Rapport från ägargruppen       

         

Beslutsärenden   

8. Långtidsplanering         Utsändes 

9. Övriga frågor   

10. Mötets avslutande 

Grödinge den 26 november 2015 
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§ 5 Verksamhetsrapport 4/15 
 
 
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 35-46 

Då vi körde kvävereningen så hårt som möjligt i början på året, för att få marginal till reningskraven, har 
kvävet släppts upp något under kvartal 4. Detta för att minska förbrukningen av el och kemikalier, vilket både 
har en positiv miljö- och ekonomisk påverkan. Reningsresultaten för kväve för 2015 ligger hittills på 7 mg/l, 
vilket är väl under gränsvärdet på 8 mg/l. 
 
Vi har under kvartal 4 haft problem med utgående BOD. Det är orsakat av problem att avskilja suspenderat 
material i skivfiltren. Utgående BOD uppgår hittills i kvartal 4 till 8,8 mg/l. Det finns en risk att vi överskrider 
riktvärdet för BOD för fjärde kvartalet och tillsynsmyndigheten är underrättad. Vi jobbar intensivt med att få 
ned halterna. Följande åtgärder genomförs: 

• Installation av nya kemikalierpumpar för att kunna dosera optimal mängd kemikalier till respektive 
flöde. 

• Besök av leverantören av polymer för att hitta rätt typ av polymer samt rätt dosering. 
• Systematiska försök med dosering av polymer och polyaluminiumklorid för att få bättre avskiljning. 

Görs både på labb och i fullskalan. 
• Suger bort sand från inkommande kanal för att säkerställa en jämn fördelning av inkommande vatten 

till samtliga filter. 
 
Problemen med ökad utgående BOD beror inte på att kvävehalterna har släppts upp.  
 
Inkommande flöde till verket har varit lågt under början på hösten. I november har flödet ökat till mer 
normala volymer, ackumulerat för hela 2015 är 119 000 m3 per dygn. 
 
Tabell 1. Reningsresultat i mg/l 

Parameter Vecka 35-46 Hela året 
2015 Villkor Typ av villkor 

Tot-N 10,5 7,0 8 Gränsvärde som årsmedel 

Tot-P 0,31 0,31 0,4 Gränsvärde som årsmedel 

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

COD 33 33 70 Riktvärde som årsmedel 
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Biologiska reningen 

Examensarbetet med Alfametern i biologiska reningen pågår, projektet går ut på att mätaren mäter hur 
effektivt tillfört syre utnyttjas. Efter en uppstartssträcka för att få utrustningen att fungera har nu studenten 
samlat in data och börjat utvärdering. Arbetet kommer att vara klart i januari 2016. 
 
Crane AB i Botkyrka kommun meddelade 20/11-15 ett utsläpp av 20 liter blå färg på nätet. De ska ta fram en 
händelserapport samt åtgärder för att förhindra att det sker i framtiden. Olyckor kan alltid hända, men 
sanering bör kunna ske utan att utspillda kemikalier hamnar i avloppet. Vilket Syvab har framfört tidigare i 
samband med utsläppet 2013-09-11. 
 
 
Biogas/Slam  

Biogasproduktionen har varit normal under perioden. Störningar i fordonsgasanläggningen har gjort att vi har 
fått fackla mer gas än normalt. 
 
Zink i inkommande vatten var högt i juli och augusti och halten i det avvattnade slammet låg därför mycket 
nära gränsvärdet, för att kunna nyttja för jordbruksanvändning. I september informerades samtliga anslutna 
kommuner om problemet. Halten av zink har sjunkit under september och oktober och ligger nu med 
marginal under gränsvärdet.  
SP har genomfört externrevision av vårt Revaq-system 2015-11-24. Rapporten biläggs denna handling. 
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Produktion 
 
En större ombyggnation och renovering har genomförts på Syvabs verkstad. Syftet med renoveringen är att 
göra den mer ändamålsenlig och att el- och mek-killarna kan jobba tätare tillsammans. Tidigare var 
elverkstaden och mek-verkstaden separerade. Renovering är klar och responsen har varit positiv. 
 
En ny huvudpump med tillhörande ventil har installeras. Huvudpumparna pumpar avloppsvatten från 
gallersalen upp till marknivå vid sandfånget. Pumpen fungerar bra men däremot har det varit problem med 
ventilen som sitter före pumpen som har havererat. En ventil av samma modell har använts till huvudpump 4 
i flera år utan problem. Utredning pågår i samarbete med leverantör om vad det är som kan ha gått fel. 
Ventilen från huvudpump 4 har flyttats över till huvudpump 5. Detta för att kunna utnyttja den högre 
kapaciteten på huvudpump 5. En ny ventil till huvudpump 4 kommer inom kort att monteras. 
 
En ny kompressor med lufttork har installerats. Kompressorn förser hela verket med tryckluft. Innan 
kompressorn beställdes genomfördes en läcksökning för att bestämma kapacitetsbehovet. Den nya 
kompressorn är varvtalsstyrd och jobbar efter förbrukningen. Energibesparingen är väldigt stor och på 18 
månader kommer energibesparingen att ha betalat inköpskostnaden för kompressorn. Då kompressorn 
fungerar utmärkt har ytterligare en kompressor beställts och monterats. Trygg tryckluftsförsörjning är vital för 
att kunna mäta och manövrera många av anläggningens funktioner varför reservkapacitet alltid måste finnas 
tillgänglig 
En ny tåligare golvbeläggning testas också i kompressorrummet. 
 
Två stycken förtjockaromrörare har beställts. Vi håller även på att kolla på en täckning av förtjockare 2. 
Täckningen ska förhindra att dålig lukt sprider sig. Täckningen är beställd och arbetet påbörjas under hösten. 
Vi tittar även på luktreduceringsutrustning till förtjockaren. 
 
En ny centrifug av märket Noxon är beställd till slamavdelningen och är under montage, den kommer att 
ersätta den gamla centrifug 5 som är av märket GEA. I och med detta kommer samtliga våra centrifuger på 
slamavdelningen att vara av samma märke. Detta kommer att underlätta för driftpersonal och 
reservdelshållning. 
 
Ombyggnaden på vårt labb fortlöper. Nya bänkar och möbler har köpts in till labblokalen. 
Kontorsarbetsplatserna har flyttats ut i anslutning till trapphuset. Förändringarna på labbet kommer att ge 
mer och bättre utrymme för labbverksamheten.  
 
Den gamla vågen för vägning av lastbilar kommer inom kort att ersätts med en ny längre våg. 
Fördelen med den nya vågen blir att chaufförerna kan väga både bil och släp på samma gång. Det blir också 
dubbla vågterminaler så att man kan väga från båda hållen. Värme i vågbrygga och ramper kommer också att 
installeras för att förhindra isbildning vilket är en felkälla vid vägning. 
I samband med våginstallationen har vägen vid gasfacklan och verkstaden bräddats för att minska 
olycksrisken vid mötande trafik. 
 
Det har varit en del driftstörningar vid fordonsgasstationen. Anläggningen har varit i drift sen 2009 och vi ser 
att gaskompressorerna kräver ett ökat underhåll. Vi analyserar felorsaker och störningsfrekvens för beslut om 
åtgärdsplan. 
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Vi har två Channelmonster i gallersalen som maler sönder fasta partiklar som trasor, avfall, plast, sten och trä 
till mindre partiklar som lätt kan pumpas. Det har varit mycket problem med dessa maskiner och de skall nu 
renoveras och byggas om för att komma till rätta med problemen. Ett utvecklingsprojekt med Xylem har 
påbörjats för de båda monstren. 
I sandfiltret håller vi på att suga bort överskottssand som hamnat i tillopp- och fördelningskanaler. 
 
 
El, instrument och IT 

För bättre styrning av kemdosering till nya skivdiskfiltren har en ny kempump installerats. Kalibrering av 
gasflödesmätare i rötkamrarna har utförts. En värmepump har installerats i den närliggande sommarstuga 
som Syvab tidigare köpt in. 

Tre nya värdmaskiner, för Syvabs cirka 35 virtualiserade servrar, har satts i produktion. System-
dokumentation, övervakningsfunktioner och backuplösningar har anpassats till den nya driftsmiljön. 
Investeringen om ca 210 kkr innefattar 600 Gb RAM (plats för 1500 Gb) och förväntas vara i produktion 
fram till 2019. De äldre värdmaskinerna från 2010 används nu för att utvärdera en ny licensfri lösning för 
videoövervakning, då den ursprungliga videoservern från 2007 har skrotas ut. Då länsstyrelsen föreskriver att 
skyltning redovisande kameraövervakning skall finnas har skyltar beställts.  

Förstudie inför uppgradering av befintligt överordnat styrsystem görs för närvarande av extern 
automationskonsult. Förstudien skall redovisas v48 varefter planeringen av uppgraderingsarbetet kan 
genomföras. 

En uppgraderad version av underhållssystemet Infor EAM har installerats på ny server och 
användarutbildningar har genomförts. En integration mot den datorstyrda lagerhissens hantering görs för 
närvarande, skarp drift planeras till v49.  

Vidareutbildning för all personal i det webbaserade dokumenthanteringsystemet Alfresco har genomförts. 
Arbetsflöden och ny strategi för lagring och återsökning av dokument (den senare sätts upp i testmiljö) är 
under aktiv utveckling i Alfresco. 

 
NKS-projektet 

Ytterligare förseningar i tillståndsprocessen föreligger. Enligt nytt besked från Länsstyrelsen skall nytt 
miljötillstånd enligt miljöbalken föreligga under första kvartalet 2016.  
 
Ett principförslag har tagits fram för ny processanläggning, daterat juni 2015. Förslaget bygger på 
membranteknik (MBR) vilket är en beprövad teknik, som även kommer att användas i Stockholm Vattens 
anläggning Henriksdal. 
För närvarande pågår kompletterande utredningar inför detaljprojektering och den kommande 
upphandlingsprocessen. 
Beroende av hur de nya begränsningsvärdena utformas kan det finnas behov av att revidera delar av 
principförslaget vilket kan komma att påverka investeringskalkylen.  
Med det reviderade principförslaget och investeringskalkylen som grund  kan sedan Syvabs styrelse och ägare 
fatta beslut om genomförandet av NKS-investeringen.  
NKS är ett komplicerat projekt som skall göras under full produktion där delar av anläggningen måste stängas 
av för ombyggnad. Vi kommer att nå maximal belastning under projektgenomförandet och troligen 
överskrida våra nuvarande gränsvärden för vad vi får ta emot. Det kommer att ställa höga krav på planering 
och personal. Samtidigt som ombyggnad pågår kommer drifttagning av ombyggda anläggningsdelar att göras 
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succesivt under perioden 2018-2024. Om ett investeringsbeslut kan göras under första kvartalet 2016 kan en 
helt färdig processanläggning stå klar tidigast 2024. 
 
Inga avvikelser i tidsplan eller budget* för de två pågående investeringsprojekten Grovrening och 
Rejektvattenrening föreligger (*se investeringar). 
 
 
Personal 
 
Sjukfrånvaron för perioden 1/1-31/10 är 4,98 %. Vi har en pågående långtidssjukskrivning (ej 
arbetsrelaterad), den personen kommer att återgå i tjänst på deltid från 1/12, vilket är mycket glädjande. 
 
En driftledare/elektriker har sagt upp sig, vi har påbörjat rekryteringen av en ny elektriker. För att täcka upp 
på driftledarsidan har vi gjort en intern rekrytering. 
 
Vi har under våren anlitat en PT som haft gruppträningar vid några tillfällen, vilket har uppskattas mycket av 
personalen. Vi har kört ”en favorit i repris” under hösten med samma PT och haft bra uppslutning. 
 



 
 

 

RAPPORT 
 

Ackred.nr. 1002 

Kontroll 

ISO/IEC 17020 (A) 

 

 

utfärdad av ackrediterat kontrollorgan 
   
Kontaktperson Datum Beteckning Sida 

Bo von Bahr 2015-11-26 PX12284-15 1 (4) 
Energi och bioekonomi 

010-516 51 23 

bo.vonbahr@sp.se 

   

   

 Syvab, Sydvästra Stockholmsregionens va-

verksaktiebolag 

Himmerfjärdsverket 

147 92  GRÖDINGE 

Rapport från uppföljande besiktning 
   

 
   

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
     

Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post Ackrediterat kontrollorgan utses av Styrelsen för ackreditering  och teknisk 
kontroll (SWEDAC). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
SP i förväg skriftligen godkänt annat. 

SP 
Box 857 
501 15  BORÅS 

Västeråsen 
Brinellgatan 4 
504 62  BORÅS 

010-516 50 00 
033-13 55 02 
info@sp.se 

 

 

Certifikatsinnehavare Syvab, Sydvästra Stockholmsregionens va-verksaktiebolag 

Besökt företag Himmerfjärdsverket, Syvab, 147 92 GRÖDINGE 

Datum, 

besiktningsing. 
2015-11-25 Bo von Bahr 

Kontrollavtal 210-10-0128, 2012-03-14 Förteckning daterad 2012-03-14 

 

Sammanfattning 

Resultat: 0 större avvikelser 2 mindre avvikelser, se kapitel 4. 

Åtgärder: Företaget ska genomföra och redovisa korrigerande 

åtgärder senast 2016-01-06 (mindre avvikelser). 

Bedömning: Företagets system för tillverkningskontroll i fabrik 

bedöms uppfylla kraven och besiktningsingenjören 

rekommenderar fortsatt certifiering under förutsättning 

att samtliga avvikelser åtgärdats, redovisats för och 

godkänts av/ besiktningsorganet. 

 

Certifikat nr Produkt/objekt/område Standard/SPCR/Kravdokument 

SC0802-09 

Rötat och avvattnat avloppsslam från 

Himmerfjärdsverket för spridning på 

jordbruksmark. 

SPCR167 Revaq, Renare vatten - 

bättre kretslopp 
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1. Uppdrag och omfattning 

Uppföljande revision enligt Svenkt Vattens certifieringssystem Revaq, version 2015-05-01, 

Utgåva 3.2. 

Besöket omfattade en dag. 

Vid besöket granskades kvalitetssystemet allmänt, tillverknings- och kontrollprocedurer, 

och företagets möjligheter att kontrollera att levererade produkter uppfyller relevanta 

egenskaper. 

Uppdraget har utförts som ackrediterad kontrollorgan. 

Revisionen utfördes enligt tillämpliga Svenskt Vattens certifieringssystem Revaq, med stöd av 

SP:s besiktningsinstruktion för detta område, SP-BES 4109. 

 

2. Representanter/Närvarande 

Följande personer från företaget deltog vid besöket: Anders Aronsson, Sara Söhr, Josefin 

Flogren, Pernilla Lott-Wallin, Carina Stephan (SYVAB), Marcus Birgersson (Telge nät), 

Torbjörn Boström och Anneth Eliasson (Botkyrka kommun), Lisa Wigh och Julia Fransson 

(Ragn-Sells) 

 

3. Provuttag/provning 

Ej tillämpbart 

 

4. Resultat 

Besiktningen resulterade i följande: 

Standard/SPCR/Kravdokument 
Större 

avvikelse 

Mindre 

avvikelse 
Notering 

SPCR167 Revaq, Renare vatten - bättre 

kretslopp 
0 2 0 

Totalt 0 2 0 

Uppföljning av avvikelser från föregående besiktning visar att dessa är tillfredsställande 

åtgärdade, med undantag för avvikelse nr 7 från rapport 2014-11-06, angående 

bortkopplingsbeslut för deponin vid Hall, se ny avvikelse nr 1 i denna rapport. 

Företagets system för tillverkningskontroll i fabrik bedöms uppfylla kraven och 

besiktningsingenjören rekommenderar fortsatt certifiering under förutsättning att samtliga 

avvikelser åtgärdats, redovisats för och godkänts av/ besiktningsorganet. 
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Avvikelse nr: 1 Klassning: Mindre 

Kravelement: Bilaga 3 Lakvatten 

Beskrivning: Beslut saknas fortfarande från tillståndsgivande myndighet angående om 

det går att koppla bort lakvattnet eller ej från deponin i Hall (detta beror bl 

a på recipientens känslighet). Bedömningen av lakvattnets egenskaper 

(harmlöshet) är bara intressant om det finns ett beslut att bortkoppling är 

uteslutet. Just nu utreds ägarförhållandena vid deponin i Hall. 

Avvikelse nr: 2 Klassning: Mindre 

Kravelement: 3.3.2.3 Anslutna verksamheter och hushåll 

Beskrivning: Inventering av verksamheter med avseende på oönskade organiska ämnen i 

Nykvarn har utförts av Syvab på uppdrag av Nykvarns kommun. Det är 

oklart om efterföljande platsbesök som skulle utföras av kommunens egen 

personal verkligen har utförts i Nykvarns kommun. 

 

5. Korrigerande åtgärder 

Företaget ska genomföra och redovisa korrigerande åtgärder senast 2016-01-06 (mindre 

avvikelser). 

Notering är en synpunkt till företaget och krav på åtgärd föreligger inte. 

Redovisning av eventuella korrigerande åtgärder sker via kundwebbplats SP Besiktning, 

www.sp.se. Om redovisning via kundwebbplatsen inte är möjlig, insändes korrigerande 

åtgärder till: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Bo von Bahr, Box 857, 501 15 Borås. 

 

6. Övrigt 

Kopia av rapporten delges SP Certifiering, som kan ge en avvikande bedömning. 

Syvab håller på med ombyggnation för att klara kommande reningsnivåer på kväve och fosfor. 

 

Syvab bedriver uppströmsarbetet i samarbete med de fem kommunerna Stockholm, Botkyrka, 

Södertälje, Salem och Nykvarn. I de två sistnämnda utförs merparten av uppströmsarbetet av 

Syvab på uppdrag av de kommunerna. Syvab och kommunerna har två träffar per år, en på 

våren (då prioriteringen av metaller fastslås) och en på hösten, nu senast den 7 oktober 2015. 

På träffarna diskuteras innehåll och omfattning av Revaq-arbetet. 

 

Syvab har 9 prioriterade metaller varav Cd, Cu, Ni och Zn är utvalda prioriterade. De övriga är 

Pb, Hg, Cr, Ag och Mo. För Cu och Zn är trenden svagt uppåtgående. Man kan sprida slam 

med nuvarande kvalitet fram till 2018 - 2019 och det är Cd som sätter denna begränsning vid 

oförändrad slamkvalitet. 

 

Botkyrka bedriver uppströmsarbete på flera sätt. Man har konstaterat en provtagningspunkt 

Hamra som har mer metaller än övriga varför man valt att undersöka den närmre. Diskussioner 

pågår med Crane (tryckeri, punktkälla) om Cd. Anneth Eliasson har tagit över verksamheten 

från sin företrädare med mycket kort överlappning. En ny person har anställts, Torbjörn 

Boström, som skall fokusera på Revaq-arbete. I nuläget är det oklart hur många C- och U-

verksamheter som finns men denna info håller på att uppdateras.  

 

Uppströmsarbetet vid Telge nät bedrivs främst av Marcus Birgersson (har jobbat ett halvår), 
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som i nuläget fokuserar på dagvattten och oönskade organiska ämnen. Bl a har man märkt av 

kraftig oljelukt vid vissa pumpstationer. I övrigt jobbar man med separation av ledningsnät och 

LOD. Man inriktar uppströmsarbetet på att främst minska Cd och Ni, och oönskade organiska 

ämnen. 

 

Tunnelprovtagningsverksamheten ute i kommunerna under 2014 har utmynnat i två rapporter 

som ligger till grund för uppströmsarbetets inriktning. 

 

Nedströmsarbetet utförs numera fullständigt av Ragn-Sells, vilket verkade fungera mycket bra. 

 

Syvab tar emot ganska mycket externt organiskt material för att producera mer gas (matavfall 

o dyl) och hygieniserar det som behöver hygieniseras enligt ABP-förordningen (70 grader, 1 

timme). Godkännande från Jordbruksverket finns för denna hantering. 

 

Två deponier finns anslutna, Tveta och Hall. Tveta har ett beslut om att bortkoppling ej är 

aktuellt, varför man nu utreder om lakvattnet kan bedömas som harmlöst eller ej. Under våren 

2016 kommer provtagningen att avslutas. Den andra deponin Hall har inget 

bortkopplingsbeslut, men en utredning pågår ändå om vattnet kan bedömas som harmlöst, se 

avvikelse nr 1.  

 

Det generella intrycket är att Revaq-arbetet verkar fungera bra, speciellt med tanke på att det är 

ny personal både i Botkyrka och Södertälje. 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Energi och bioekonomi - Urbana försörjningssystem 

Utfört av  

   

__Signature_1 __Signature_2 

Bo von Bahr 
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§ 6.1 Ekonomirapport 
 
Resultat per 2015-10-31 uppgår till +1,6 mkr jämfört med budget. Prognos för helår är att tilldelad budget 
kan innehållas.   
 
Internbanken har nu fått uppdrag att effektuera upplåning av 100 mkr, upplåning beräknas vara klar före 
årsskiftet och därmed skall likviditetssituation vara god igen.  
 
I oktober genomfördes den årliga revisionen. Revisionen konstaterar att bolagets organisation och interna 
kontroll fungerar väl, och tidigare notering gällande controllers attesträtt har åtgärdats. När det gäller 
redovisning och sidordnade system anger revisonen att de fungerar väl och att det råder god ordning i 
räkenskapsmaterialet.  Granskning anger vidare att utfall är i paritet med budget och att bolaget har bra 
kontroll över intäkter och kostnader som bolaget kan påverka.  
 
En granskning har gjorts över bolagets försäkringsskydd som bedöms adekvat.   
 
När det gäller investeringar påpekar revisorn att pågående projektet anslutning av Ekerö kommun, som uppgår 
till 4,9 mkr, bör styrelsen ta ställning till värdet av detta projekt. 
 
Två avvikelser påpekas gällande finansieringspolicyn. Avvikelser per 2015-09-30 gällande genomsnittlig 
kapitalbindningstid och genomsnittlig räntebindningstid.  I styrelsebeslutet 2014-10-02 har styrelsen tagit 
ställning till avvikelse och har beslutat att avsteg gällande kapitalbindningstid får göras. När det gäller 
avvikelse av genomsnittlig räntebindningstid är det åtgärdat, vilket framgår av bifogad finansiell riskrapport. 
Avvikelsen har sin grund i att upplåning försenats beroende på överklagandet av upphandling.  
 
Bifogas:  
1. Revisionsrapport 
2. Finansiell riskrapport. 
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Intäkter Budget 2015 Utfalll 151031  Prognos 2015 

Anslutningsavgifter 135 800      113 167      135 800        

Övriga rörelse int 17 050        13 688        17 050          

Totala intäkter 152 850      126 855      152 850        

Kostnader Budget 2015 Utfalll 151031 Prognos 2015

Drift

Kemikalier 15 370        14 080        16 000          

Drivmedel 660              292              400                

Slamtransport 12 000        10 107        11 500          

Energikostnad 22 000        15 526        20 000          

Övrigt drift 26 190        23 615        28 000          

Summa drift 76 220        63 620        75 900          

Personal Budget 2015 Utfalll 151031 Prognos 2015

Lönekostnader 21 505        19 022        23 000          

Pensionskostnader 3 000           2 202           3 000             

Sociala kostnader 7 505           5 324           7 505             

Utbildning 620              401              620                

Övrigt personal 795              675              795                

Summa Personal 33 425        27 624        34 920          

Finansiellt Budget 2015 Utfalll 151031 Prognos 2015

Avskrivning 29 710        23 831        29 200          

Ränteintäkter -                13 -               -                  

Räntekostnader 12 070        9 247           11 100          

Övrigt finansiellt 1 385           916              1 385             

Skatt 40                40                40                  

Summa Finansiellt 43 205        34 021        41 725          

Resultat -                1 590           305                

Bokslutsdisp

Resultat 0 1 590           305                
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Internbanken

Kapitalbindning

0,9 år 430

0,9 år 430

0,9 år 3 år
*Styrelsen har 2014-10-02 godkänt tillfällig avvikelse från finanspolicy avseende kapitalbindningstiden och

max andel kapitalförfall inom ett år.

Räntebindning Norm

Mkr %

-1,15 0,1 år 190 50%

3,73 1,8 år 40 - -

0

3,46 3,6 år 80 - -

3,76 4,7 år 60 - -

0

3,76 6,2 år 60 - -

1,53 2,4 år 430

2,4 år 2,0 år

Genomsnittlig räntebindningstid överstiger genomsnittlig kapitalbindningstid eftersom räntebindningstiden 

har förlängts med hjälp av derivat.

Genomsn. 

räntebindn.tid

Norm enl. 

finanspolicy

Tillåtet intervall 

enl. fin.policy

max 70%

Limit enl. 

finanspolicy

Ja

1 - 3 år

Inom tillåtet 

intervall?

Ja

100,0%

Andel av total 

skuld

44,2%

9,3%

18,6%

Inom limit enl. 

finanspolicy?

Totalt

3 - 4 år

Totalt 100,0%

Antal år

0 - 1 år

2 - 4 år

Limit enl. 

finanspolicy

max 40%

Antal år

Inom tillåtet 

intervall?

100,0%

Genomsn. 

kap.bindn.tid

Mkr

Andel av total 

skuld

Inom limit enl. 

finanspolicy?

FINANSIELL RISKRAPPORT 2015-10-31

0 - 1 år

FINANSIERINGSRISK
Genomsn. 

kap.bindn.tid

Tillåtet intervall 

enl. fin.policy

Ränta 

(%)

Genomsn. 

räntebindn.tid

Nej*

Norm enl. 

finanspolicy

2 - 3 år

RÄNTERISK

1 - 2 år

4 - 5 år

6 - 7 år 14,0%

14,0%

5 - 6 år

0

100

200

300

400

500

0-1 år

M
k
r 

Förfalloprofil kapitalbindning 

100% 

Skuld per motpart 

Nordea

0 - 1 år 1 - 2 år 2 - 3 år 3 - 4 år 4 - 5 år 5 - 6 år 6 - 7 år

M
k
r 

Förfalloprofil räntebindning 

1 Rapportansvarig: Monika Engqvist



Internbanken

2015-10-31

Kommunal borgen

Botkyrka kommun

Huddinge kommun

Södertälje kommun

Nykvarns kommun

Stockholms stad

Salems kommun

Totalt

Motpart

Totalt

- Samtliga motparter har rating som är godkänd enligt Finanspolicy

Återst löptid (dagar)

2015-09-30

-29 846 631

120 200 000 11 400 000

13 850 000 1 200 000

330 000 000 30 000 000

81 150 000 7 200 000

3 900 000 0

105 600 000 9 600 000

462 600 000 360 000 000 102 600 000

PLACERINGAR

169 600 000

Motpart

Bank 1

Belopp

21 750 000

MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT -netto [kr]
2015-10-31

0

15 050 000

5 900 000

131 600 000

0

1 900 000

38 000 000

6 700 000

5 300 000 600 000

Kvar att utnyttja

24 000 000

0

Ram

112 350 000

3 900 000

88 350 000

3 900 000

Varav lån Varav check

147 200 000

Utnyttjat

BORGENSRAMAR

115 200 000 32 000 000

7 800 000

-30 338 450

2 Rapportansvarig: Monika Engqvist
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§ 6.2 Investeringar 
 
Ombyggnation av grovrening fortsätter enligt plan 
Rejektvattenanläggning är nu upphandlad och byggprojektet är igång.  
Arbete med täckning F2 har startat.  
 
 
 
Beviljad investeringsram 2015 (mkr) 

 
IB 2015 

 
Reinvesteringar 

 
Akutinvesteringar 

 
Nyinvesteringar 

 
Summa 

 
99,1 

 
30,0 

 

 
0 

 
0 
 

 
129,1 

 
 
 
 
 
Utfall 
 
Pågående arbeten 

 
44,5 

 
Investeringar 

 
6,0 

 
Summa 

 
50,5 
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Aktiverat
Specifikation Budget Utfall Prognos
Maskinellutrustning 6,0                 5,2                 6,0            
Inventarier 2,0                 0,8                 2,0            

Pågående arbeten

Nyinvesteringar (mkr)

NKS Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff Prognos
Projektering 19,6          12,7          5,6            18,3          1,3                               19,6    

Övriga nyinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff Prognos
Grovrening 50,0         7,1           19,6         26,7         30,4                             50,0    
Rejectvattenrening 50,0         -            50,0                             50,0    

Reinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff  Prognos 
Renovering bassäng 10,0          6,0            3,6            9,6            0,4            10,0                  
Skivdisk 7,0            -             6,7           6,7            0,3            7,0                    
Underhållssystem 0,5            0,2            0,3           0,5            -             0,5                    
HP 5 8,0            5,1            2,6           7,7            0,3            8,0                    
Verkstad 5,0            0,4            4,6            5,0            -             5,2                    
Ekerö 5,0            4,9            -             4,9            0,1            5,0                    
Övrigt 20,0          16,0          1,5            17,5          2,5            20,0                  
Summa reinvesteringar 55,5          32,6          19,3          51,9          3,6            55,7                  

Summa pågående arbeten 175,1        52,4          44,5          96,9          85,3          175,3                
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§ 8 Långtidsplanering 
 
 
Målbilden som beslutades 2008 för verksamheten ligger fast. 
 
1. Rent vatten, biogas och användbart slam 
2. God resurshushållning,  
3. Hög säkerhet, för personal och anläggning. 
 
 
1. Rent Vatten, biogas och användbart slam 
 
Himmerfjärdsverkets anläggning är avsedd att vara en långsiktig investering för god miljö. Det betyder att 
ingen skall behöva tveka om att vi gör vårt yttersta för att uppfylla det förtroende som ägare, styrelse och 
brukare gett oss. 
 
Himmerfjärdsverkets verksamhet är tillståndspliktigt och fastställdes 1996-04-19 enligt miljöskyddslagen. Idag 
har vi ny lagstiftning utifrån miljöbalken. Skärpta utsläppskrav gäller från 2013-01-01 för totalkväve 8 mg/l, 
BOD 8 mg/l och för totalfosfor 0,4 mg/l. Tillståndet har förutom näringsämnesbegränsning även en 
begränsning för hur mycket vatten vi får ta emot, vilket är satt till 130 000 m3 per dygn. I år, 2015, är 92 
procent av denna kvantitet utnyttjad. Vår uppgift är att uppfylla dagens reningskrav och samtidigt förbereda 
oss för kommande Nya Krav för Syvab (NKS-Projektet). Detta arbete inleddes 2010 med att en idéstudie 
genomfördes som därefter följts upp med praktiska försök och utvärderingar.   
 
Tillståndsansökan har ingivits till Miljöprövningsdelegationen Stockholm 2013-09-04. Handlingen har 
därefter kompletterats 2014-09-30. Ärendet kungjordes 2014-12-17. Enligt besked från länsstyrelsen skall nytt 
miljötillstånd enligt miljöbalken föreligga under första kvartalet 2016.  
 
Ett principförslag har tagits fram för ny processanläggning, daterat juni 2015. Förslaget bygger på 
membranteknik (MBR) som är en beprövad teknik, som även kommer att användas i Stockholm Vattens 
anläggning Henriksdal. Beroende av hur de nya begränsningsvärdena utformas kan det finnas behov av att 
revidera delar av principförslaget vilket kan komma att påverka investeringskalkylen.  
Med detta underlag kan sedan Syvabs styrelse och ägare fatta beslut om genomförandet av NKS-
investeringen. 
 
Om ett investeringsbeslut kan göras under första kvartalet 2016 kan en helt färdig processanläggning stå klar 
tidigast 2024. Himmerfjärdsverket kommer då att stå rustat för idag kända belastningsökningar och 
reningskrav med tidshorisonten 2040. Den nya anläggningen förbereds redan nu för rening av läkemedel 
vilket sannolikt kommer att införas under perioden. 
 
Två mer omfattande investeringsprojekt pågår för närvarande, en ny grovrening som planeras vara i drift 
våren 2016 samt en anläggning för rening av rejektvatten som beräknas stå klar hösten 2016. 
  
Vi skall aktivt tillsammans med våra ägare/kunder medverka i genomförandet av ett effektivt 
uppströmsarbete inom de områden som nyttjar Himmerfjärdsverkets anläggning för att begränsa andelen 
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skadliga eller att icke behandlingsbara ämnen kommer in till vår anläggning. I möjligaste mån skall icke 
behandlingsbara avloppsfraktioner ej tillföras eller alternativt bortkopplas från spillvattensystemet och 
behandlas lokalt. Detta ger möjlighet till anpassad teknik som bäst skyddar miljön långsiktigt. Syvab skall 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. 
 
Våra IT-system skall ständigt utvecklas så att god kostnadseffektivitet, produktionsresultat och säkerhet över 
tid säkerställs. Kompetensbehovet skall tillgodoses internt inom organisationen samt med stabila 
avtalsförhållanden till externa resurser som kompletterar den egna organisationens kompetens. 
 
Ett proaktivt och systematiskt anläggningsunderhåll säkerställer Himmerfjärdsverkets möjlighet att uppfylla 
god driftsäkerhet med tillräcklig redundans. Anläggning skall drivas och utvecklas så att av myndighet 
fastställda krav kan uppfyllas, god resurshushållning och effektiv uppföljning erhållas. Som stöd och 
styrmedel i detta arbete pågår etablering av ett nytt underhållssystem för anläggningen. 
 
Aktiv processutveckling i nära samarbete med praktisk drift och effektiv uppföljning i eget driftlabb är 
förutsättningar för att möta framtidens krav på Himmerfjärdsverket. Vår organisation utvecklas ständigt och 
främjar att integrera ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper inom företaget.  
Syvab medverkar till en fortsatt positiv utveckling inom VA- industrin genom att ha ett nära samarbete med 
branschens organisationer, företag, högskolan 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 framtida 
behov. 
 
Syvab är certifierat enligt Svenskt Vattens system REVAQ vilket främjar en säker och långsiktig användning 
av våra produkter inom jord och skogsbruk. Syvab skall genom produktutveckling och vidareförädling 
fortsätta arbetet med att hitta alternativ avsättning för slamprodukten inom energi, skogsbruk eller andra 
områden där den framtida miljömässig avsättning kan tryggas. Vi skall förbereda oss på förväntade krav på 
hygienisering av slamprodukten så att god kostnadseffektivitet kan säkerställas över tid. Vi skall undersöka 
tekniker och förbereda oss för slutligt omhändertagande av slam så att vi säkerställer att avsättning tryggas i 
det fall återanvändning ej är möjlig av miljöskäl, ekonomiska konsekvenser, politiska beslut eller hänsyn. 
 
Biogasproduktionen skall säkras genom teknik- och processutveckling samt optimering och kvalitetssäkring 
av substratströmmar till anläggningen så att verksamheten ger en god intäkt och gör en betydande miljönytta i 
regionen. 
 
 
2. God Resurshushållning 
 
Bygger på långsiktig ekonomistrategi, låg behandlingskostnad och förutsägbar kostnadsutveckling.  
Ledord är: 1. Effektivisering 

2. Aktiv ekonomisk styrning 
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1. 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 anläggningarnas status.  Reinvesteringar skall 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 skall 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 skall 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.  
 
2. Aktiv ekonomisk styrning 
 
God kostnadsuppföljning 
Snabb återkoppling till budgetansvariga möjliggör agerande och parerande i det dagliga arbetet. 
 
Finansiering 
Vi skall finna finansiering för den förestående investeringen som är stabil, långsiktig för bolaget och skall vara 
attraktivt för bolageters ägare. 
 
Räntekostnader 
Ränteportfölj som bygger på samma strategi som elportfölj. En finansieringspolicy antagen av styrelsen anger 
vilken risknivå som bolaget får agera inom.  
 
Upphandling 
Upphandling skall ske enligt LOU i konkurrens. Upphandling med nätverkspartners i ägarkommunerna 
och/eller de övriga VA-bolagen i regionen skall utvecklas när det främjar affärsmässighet och en sund 
konkurrens. 
 
Intäkter 
När det gäller intäktssidan är målet att anläggningen skall vara fullt utnyttjad. Externa intäkter skall öka, 
avsikten är att vi skall få betalt för allt slam som lämnar anläggningen. Möjlighet till ökade intäkter från 
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företagets resurser i form av utrustning och kompetens skall utvecklas. 
Biogasproduktionen skall genom processoptimering och tillförsel av externa substrat maximeras 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. Insoursing av 
arbetsuppgifter inom vår kärnkunskap innebär intäkter och möjlighet till att behålla kompetens inom bolaget. 
 
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 skall stimulera kommunerna att genomföra åtgärder så att 
andelen ovidkommande vatten minskar. 
 
Lönekostnader/pensionskostnader 
Löneläget skall 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.  
 
Kompetensutveckling 
Personalens kompetensutveckling skall prioriteras för att bolaget och anläggningen skall kunna möta framtida 
utmaningar och krav.   
 
Rekrytering 
Rekrytering skall ske utifrån en upprättad kravprofil som långsiktigt skall säkerställa företagets framtida behov 
och utmaningar. 
 
 
3. Hög säkerhet, för personal och anläggning 
 
Personal 
Vi skall vara en populär arbetsplats som ger medarbetarna möjlighet att utvecklas i sin profession. 
Vi har idag låg sjukfrånvaro och personalomsättning. Vi har relativt lätt att hitta personal när vi behöver 
rekrytera. Vi arbetar aktivt för att möjliggöra för studenter att genomföra praktik och specialarbeten i vår 
verksamhet. Det utvecklar dem och det tillför vår verksamhet. Vi satsar på vidareutbildning för att det är 
lönsamt och nödvändigt om vi skall vara effektiva även 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.  
Med den inriktningen läggs grunden för hög anläggningssäkerhet och hög tillgänglighet. Med personal som 
med stolthet visar upp "sin" anläggning garanterar att den fungerar så bra som man tillåter den att fungera. 
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