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Dagordning 

 

Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 4 december 2014 kl. 10.30 

Plats: Konferenslokalen Biblioteket, Engsholms slott 
 

1. Mötets öppnande  

2. Fastställande av dagordning 

3. Föregående protokoll 

4. Val av justeringsmän 
 

Informationsdel 

5. Verksamhetsrapport 4/14        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 14 november 2014 
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§ 5 Verksamhetsrapport 4/14 
 
Process 
 
Resultat vecka 36-44 

Periodens reningsresultat är positivt för kväve(Tot-N) och BOD som ligger under föreskrivet värde. Däremot 
är resultatet för fosfor (Tot-P) för perioden över vårt gränsvärde för årsmedelvärdet.  
 
Det förhöjda värdet på totalfosfor (Tot-P) beror på mycket bräddning i verket under perioden orsakat av regn 
och därmed höga flöden. Ett fosforsyraläckage inträffade i doseringsledningen till denitrifikations- 
anläggningen. Läckaget är åtgärdat men har påverkat utgående resultat negativt. Prognosen för helårsresultat 
är att vi klarar kravet för BOD och fosfor och att det fortfarande är möjligt att klara kvävet, men det kräver 
extra åtgärder, kontroll och helst lite nederbörd. 
Vi har förändrat vår strategi för att minimera bräddningen och samtidigt skydda biosteget (kvävereningen) för 
höga flödestoppar resterande del av året. Det innebär dock att övertidsuttaget för driftoperatörerna kommer 
att vara fortsatt högt under den kommande perioden. 
 
Den kraftiga utslagningen av biosteget som skedde i oktober 2013 och den långa återhämtningen till normal 
rening medför svårigheter att nå gällande gränsvärde för utgående kväve. Tillsynsmyndigheten är underrättad.  
Årsmedelvärdet för kväve ligger fram till v44 på 9,2 mg/l. Sedan juni i år ligger utgående totalkväve (Tot-N) 
från Himmerfjärdsverket under gällande gränsvärde på 8 mg/l. Vi har i skrivande stund ej kommit till avslut i 
diskussionen med de ansvariga.   
 
Tabell 1. Reningsresultat i mg/l 

Parameter Vecka 36-44 Hela året Villkor Typ av villkor 

Tot-N 4,8 9,2 8 Gränsvärde som årsmedel 
Tot-P 0,51 0,37 0,4 Gränsvärde som årsmedel 

BOD 7,3 7,5 8 Riktvärde som kvartalsmedel och 
gränsvärde som årsmedel 

COD 44 40 70 Riktvärde som årsmedel 
 
 
Biologiska reningen 

Det har varit fortsatt fullt fokus på den biologiska reningen och biosteget har fortsatt återetablera sig efter 
den kraftiga utslagningen. Uppföljning av mikrofloran fortsätter med provtagning av det aktiva slammet. 
Resultaten visar att processen är fortsatt instabil och känslig för störningar, men att vi har rätt sorts 
kvävebakterier. 
Övervakning, kontroll och utvärdering fortsätter mycket noggrant i den biologiska reningen.  
 
Denitrifikationssteget har fungerat bra under perioden och utgående totalkvävehalter pressas ner för att klara 
årets reningsresultat, därmed är metanolförbrukningen relativt hög och kommer att vara så resten av året. 
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Rejektvattenbehandlingen fungerar mycket bra, vilket är positivt för kvävereningen i verket. 
 
Lustgasmätning har utförts av IVL över biosteget och rejektvattenbehandlingen. Sammanställning av resultat 
pågår. 
 
Doktorandprojektet som handlar om övervakning och feldetektion för robust och energieffektiv vattenrening 
pågår i samarbete med IVL. Projektet är nu inne i fasen att samla in data för utvärdering.  
 
 
Biogas/Slam  

Biogasproduktionen är stabil vilket innebär att fordonsgasproduktionen under perioden har varit god. 
Prognosen för helår ligger över målvärdet. 
  
En utökad provtagning av substraten har utförts under sommaren p.g.a de senaste två årens höga 
nickelhalter. I år påträffades betydligt lägre nickelhalter än de två föregående åren. 
  
Den större centrifugen i EXRT-projektet har gett goda resultat. Önskad torrsubstanshalt i rötkammaren 
uppnås mycket fortare än vad som tidigare var möjligt. Dessutom har den inte gett lika mycket driftproblem 
som den tidigare. Underhållsbehovet har minskat. Belastningen till EXRT-rötkammaren (rötkammare 1) har 
ökats med 50 % jämfört med referensrötkammaren (rötkammare 2). Nu återstår att se hur 
mycket gasproduktionen ökar i försöksrötkammaren. Prognosen än så länge är god men det är för tidigt att 
dra några slutsatser. För att säkerställa att rötkammarna blir belastade med liknande material tas prover på 
ingående material till både rötkammare 1 och 2. Ett spårämnesförsök ska även göras för att kontrollera 
omrörningen i rötkamrarna.  
 
Årlig Revaq revision genomfördes den 29/10. Vi fick några påpekanden men inga större avvikelser noterades.  
 
Ett mjukvaruverktyg för bedömning av substratkvalitet med avseende på gasproduktion och tungmetaller är 
framtaget i samarbete med IVL.  
 
Examensarbetet med målet att spåra två av våra prioriterade metaller, nickel och kadmium, uppströms i 
kommunerna är inne i sitt slutskede. Arbetet kommer att redovisas i januari.  

 
 
Produktion, el, instrument och IT 
 
Underhållssystemet Infor EAM har nu varit i skarp drift ett tag. Medarbetarna börjar alltmer vänja sig vid och 
komma in i systemet och det nya sättet att arbeta. Merparten av underhållsuppgifterna från det gamla 
systemet har exporterats över till det nya. Arbetet med att inventera och ladda in objekt från återstående 
anläggningsdelar fortsätter och hittills finns det cirka 1 000 positioner inlagda i systemet.  
 
I verkstaden är renoveringen i full gång, där håller vi på att förändra förråd och godsmottagning. 
Medarbetarna är med och påverkar ombyggnationen och kommer med förslag och förbättringar genom sin 
brukargrupp. 
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Den nya centrifugen 3 i slambyggnaden har nu testats som både förtjockare- och som avvattningscentrifug 
med positiva resultat. I och med detta har vi nu en backup till centrifug 4 som tidigare var den enda 
förtjockarcentrifugen och därmed ett problem vid driftavbrott. En massflödesmätare är installerad för bättre 
styrning av centrifug 4. 
 
Ett större underhållsarbete har genomförts på linje 1 och 2 i bassängblocket. Vi har åtgärdat betongkorrosion, 
renoverat luftare och skrapor för att höja driftsäkerheten. Skrapverken i sedimenteringsbassängerna är väldigt 
slitna och kommer att kräva en del underhåll de kommande åren. 
 
I sandfånget kommer inom kort samtliga skrapor att vara utbytta. Vi har monterat nya inloppslådor i början 
på sandfången där kommer senare de nya 6 mm hålsilarna att monteras. Anläggningsdelen kommer att byta 
namn till Grovrening. Byggnaden där grovreningen kommer att inrymmas är projekterad. 
 
Montage av huvudpump 5 pågår. Ventilen kommer att installeras under vecka 47. Rummet för den 
tillhörande frekvensomformaren i gamla rensutlastningen är färdigställt. Den nya frekvensomformaren 
installeras för närvarande i det nya driftrummet i markplan 
 
Den nya mottagningsstationen bakom förtjockare 2 är redo att tas i drift. Provkörning pågår. 
 
För debitering av anslutningskommunerna är korrekt flödesmätning viktig.  Vi har åtgärdat flödesmätningen 
för fem mätpunkter för att klara ett ökat flöde. Ett åtgärdsprogram för ny flödesmätning håller på att tas 
fram.   
 
Under hösten upptäcktes datorbuggen med namnen ”shellshock” eller ”bashbug”. En bugg som drabbar till 
största delen webservrar.  Buggens styrka är att den ger utövaren tillträde till hela servern, samt att utan 
administratörs rättigheter kunna läsa 90 % av alla filer. Teoretiskt kan den även drabba andra tjänster i en 
Linux/Unix miljö. Mot bakgrund av detta så genomfördes en omfattande uppdatering av Syvabs alla Linux-
servrar.     
 
IT-driften har kännetecknats av god stabilitet under perioden. Fokus i IT-verksamheten har varit 
vidareutveckling av befintliga system framförallt Citect (styrsystem), Infor (underhållssystem), Hogia 
(ekonomi) och interna webbapplikationer (dokumenthantering, digital whiteboard, besökssystem).  
Byte av ISP (Internetleverantör) är planerat till slutet av november, vilket ger minskade driftskostnader.  
 
 
NKS-projektet 

Syvab köpte växthusanläggningen för att säkerställa markområdet i Himmerfjärdsverkets närområde vid förre 
ägarens konkurs. Fram till 2014-10-31 har anläggningen arrenderats av Himmerfjärdens Handelsträdgård AB, 
som odlat gurka i anläggningen. Verksamheten har genom åren haft en del lönsamhetsproblem och bedrivits 
säsongsvis med i huvudsak gästarbetare från Polen. 
 
Himmerfjärdens Handelsträdgård AB har nu avslutat sin verksamhet i Grödinge, därmed inleds avvecklingen 
av växthusanläggningen. Markundersökning har genomförts och byggnaden har inventerats inför en 
avveckling, som planeras till 2015. Det finns oljeförorenad jord i begränsad omfattning som måste saneras, ca 
10 m3. I övrigt har inga rester av bekämpningsmedel eller liknande påträffats. I och med att arrendet avslutas 
slutregleras det ekonomiska förhållandet mellan Syvab och Himmerfjärdens Handelsträdgård AB. 
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Dom i de två målen om överprövning av upphandlingen av NKS 01 - Rejektvattenanläggning avgjordes den 
19 november. I det ena målet gick utfallet enligt Syvabs linje i det andra enligt entreprenörens yrkande på att 
utvärderingen skall rättas. Handläggningen har hittills tagit 8 månader varför vi har en kraftig försening i 
projektet. Avtalsspärr råder och vår jurist arbetar nu med den vidare handläggningen i ärendet.  
 
Renovering av sandfång har genomförts vilket är förberedande arbete i projekt NKS 02 - Grovrening. Nya 
skrapor har monterats och betongskador har åtgärdats. Projekteringen av NKS 02 är klar och vi avser att 
genomföra upphandling av överbyggnad i december- januari. Byggnation planeras att genomföras under 
2015. 
 
Vi har ännu ej fått något beslut eller begäran om ytterligare klarläggande från Miljöprövningsdelegationen 
efter att vi ingivit vårt kompletteringsföreläggande den 30 september. Vi förväntar oss ett beslut av 
myndigheten under första halvåret 2015. Därav följer att vi ej framlägger någon investeringsbegäran för ny 
processanläggning för beslut till styrelsen. Projektering av NKS 011 - MBR fortskrider enligt den 
framdrivningsplan som innebär att investeringen i Himmerfjärdsverket koordineras mot genomförandeplanen 
av ”Stockholms Framtida Avloppsrening” (SFA). Tidsplanen är nu mer rimlig och innebär att de tekniska 
lösningar som avses kan genomarbetas bättre och erfarenheter från försök och utredningar inarbetas i den 
slutliga anläggningsutformningen. Erfarenhet från Aqutech, vår samarbetspartner i Tyskland, är värdefull och 
ger oss mycket kunskap från deras membrananläggningar som nu inarbetas i Himmerfjärdsverkets nya 
processutformning. 
 

 
 
 

Aktivitet Huvudkonsult Budget Utfall Diff
1150 Rejektvattenrening 1 285 300 1 104 149 181 151
1151 Grovrening 4 103 706 2 873 012 1 230 694
1152 MBR /biosteg 4 961 134 1 947 886 3 013 248
1154 Försörjningssystem 117 480 96 421 21 059
1158 Uppdrags/Projektledning 3 002 671 2 239 358 763 313
Summa huvuduppdrag 13 470 291 8 260 826 5 209 465

Sidoprojekt - huvudkonsult
1000 Tillstånd 234 480 398 989 -164 509 
1001 Dokumentation 183 760 124 578 59 182
1002 Geoteknik 822 450 653 624 168 826
1003 Uppritning 93435 93 435 0
1004 Projektmanualer 117636 117 636 0
1006 Växthus 152 394 116 893 35 501
Summa sidoprojekt 1 604 155 1 505 155 99 000

Total huvudkonsultkostnad 15 074 446 9 765 981 5 308 465
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NKS01 – Rejektvattenrening    NKS04  - Växthuset 

NKS02  - Grovrening     NKS11 - MBR-anläggning 

NKS 03 - Försörjnings system*   NKS16-18 - Utlopp 
(*inarbetas i andra entreprenader) 

 
 
Skogsgödsling 

Vi har gemensamt med SLU medverkat i Sveaskogs överklagande till Miljödomstolen i Umeå i ärendet om 
Skogsstyrelsens förbud mot fortsatta försök med vår producerade bionäring på skogsmark. Domstolen har nu 
beslutat att tillåta Sveaskog, SLU och Syvab att fortsätta försöken vilket är mycket glädjande och åter öppnar 
möjligheten att nyttiggöra torkat, pelleterat och hygieniserat slam från Syvab inom skogsnäringen. Det 
innebär att vi kan återuppta försöken hos Sveaskog under 2015. Vi undersöker nu vilken torkutrustning som 
bör användas för att öka volymen torkad produkt när efterfrågan ökar och marknaden etablerats. Vi har ett 
samarbete med IVAR som driver reningsverk och avfallsanläggningar i Stavanger. Utvecklingen hos dem 
liknar vad vi genomfört på Syvab. Ivar har dock kommit lite längre och etablerat ett samarbete med HÖST i 
Bergen och saluför nu torkat slam under namnet Minorga i Norge och Asien. 
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Personal 
 
Sjukfrånvaron för perioden 1/1-31/10 är 2,81 %.  
 
Inga nya friskvårdsprojekt är planerade detta år. Personalen erbjuds influensavaccinering som planeras ske i 
början av december. Samtidigt erbjuds vaccination av TBE och Twinrix (Hepatit A+B) för de som önskar. 
 
En produktionstekniker har sagt upp sig och slutat. Vi har genomfört en rekrytering och en ny 
produktionstekniker börjar sin anställning den 1 januari 2015. 
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§ 6.1 Ekonomirapport 
 
Ekonomiska kommentarer 
Resultat per den 31/10 är positivt och prognosen för helår har höjts till + 1,3 miljoner kronor.  
Slamkostnader och energikostnader prognostiseras underskrida budget medan drift/underhåll kommer att 
överskrida budget. Personalkostnaden kommer att överskrida budget främst beroende på engångskostnad för 
en avtalspension.  
 
Under perioden har löpande revision genomförts. Inga anmärkningar har gjorts men tre rekommendationer 
har lämnats: 

1. Uppdatering av attestfunktion. 
2. Ett förtydligande i VD-instruktion, med anledning av personnära kostnader som ordförande skall 

godkänna.  
3. Värdera om pågående projektet ”ansluta Ekerö kommun” som pågått sedan 2010, om detta 

bedöms kunna slutföras eller om det bör kostnadsföras redan nu.  
 
Likviditet är fortsatt god och inget lånebehov föreligger under 2014.  
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Intäkter Budget 2014 Utfall oktober  Prognos 2014 

Anslutningsavgifter 135 800           113 167           135 800           

Övriga rörelse int 17 460             15 099             17 460             

Totala intäkter 153 260           128 266           153 260           

Kostnader Budget 2014 Utfall oktober Prognos 2014

Drift

Kemikalier 15 570             9 927                15 570             

Drivmedel 630                   351                   630                   

Slamtransport 14 250             7 296                11 000             

Energikostnad 23 800             15 403             20 000             

Övrigt drift 22 710             24 164             26 000             

Summa drift 76 960             57 141             73 200             

Personal Budget 2014 Utfall oktober Prognos 2014

Lönekostnader 21 185             18 485             21 185             

Pensionskostnader 3 700                4 246                4 700                

Sociala kostnader 7 720                5 647                7 720                

Utbildning 560                   135                   560                   

Övrigt personal 835                   988                   1 200                

Summa Personal 34 000             29 501             35 365             

Finansiellt Budget 2014 Utfall oktober Prognos 2014

Avskrivning 28 570             24 881             30 000             

Ränteintäkter -                     -                     

Räntekostnader 12 350             9 075                12 000             

Övrigt finansiellt 1 350                875                   1 350                

Skatt 30                     30                     

Summa Finansiellt 42 300             34 831             43 380             

Resultat -                     6 793                1 315                

Bokslutsdisp

Resultat 0 6 793                1 315                
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Biogasverksamheten 2014 (Tkr)

Budget Utfall oktober Helårsprognos
Intäkter 
Biogasintäkter 15 000                    12 202                    14 500                    
Substratintäkter 200                          102                          120                          
Summa intäkter 15 200                    12 304                    14 620                    

Driftskostnader
Underhåll / drift 2 200 -                     1 120 -                     1 500 -                     
El 1 200 -                     861 -                         1 100 -                     
Arbetstid 1 000 -                     830 -                         1 000 -                     
Substrat omkostnad 2 000 -                     1 711 -                     2 000 -                     
Summa driftskostnader 6 400 -                     4 522 -                     5 600 -                     

Kapitalkostnad
Räntor 2 160 -                     1 800 -                     2 160 -                     
Avskrivning 2 100 -                     1 750 -                     2 100 -                     
Summa kapitalkostnader 4 260 -                     3 550 -                     4 260 -                     

Resultat 4 540                      4 232                      4 760                      

mailto:www@syvab.se
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SYVAB
Att.: Lars-Göran Zetterman
147 92 GRÖDINGE

Stockholm den 10 november 2014

Hej Z,

Översänder härmed PM beträffande den löpande revisionen.

Med äl

Patrik Zettergren

Revisionsbyrån Fyrtomet AB
Folkungagatan 122
SE- 116 30 Stockholm

Tel: +46840371580
info(&,revfvr.se
www.revfyr.se

Org.nr: 556893-9994
Innehar F-skattesedel



R E V I S I O N S B Y R Å N

MFYRTORNET

Till styrelsen, verkställande direktören
och lekmannarevisorer i SYVAB

NOTERINGAR GJORDA I SAMBAND MED REVISION AV SYDVÄSTRA
STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG - SYVAB,
VERKSAMHETSÅRET 2014

I denna rapport vill vi kortfattat redovisa vissa noteringar som gjorts i samband med
den löpande revisionen som ägt rum 20 & 23 oktober 2014. Mindre väsentliga
noteringarna har diskuterats med Vd Carl Olof Zetterman och ekonomichef Lars
Göran Zetterman.

FÖRVALT NINGSREVISION

Vi har tagit del av samtliga styrelseprotokoll t.o.m. 2014-10-23. Styrelseprotokollen
skickas löpande till oss, vilket är bra.

Bolagets organisation och interna kontroll fungera enligt vår bedömning i alla
väsentliga delar bra. Vi har tagit del av bolagets uppdaterade attestreglemente,
daterad 2014-05-19. I praktiken fungerar Gunilla Lord i vissa fall som attestant.
Attestreglementet bör uppdateras så att reglementet överensstämmer med tillämpade
rutiner. I bolagets attestreglemente anges det att personer med släktskap inte
gemensamt får verkställa utbetalningar. Bolaget bör uppdatera attestreglementet med
uppgift om att personer med släktskap inte tillsammans får beslutsattestera faktura.

LÖPANDE GRANSKNING

Väsentliga områden som har granskats redovisas nedan:
- kontroll av ingående balanser
- uppföljning av brister/noteringar föregående år
- kontroll utfall mot budget
- redovisning av mervärdesskatt
- redovisning av löner källskatter samt sociala avgifter
- försäkringsskydd
- anläggningsregister
- granskning av räkenskapsmaterial och bokföring
- kontroll av att väsentliga konton löpande stäms av
- vidarefakturering
- Intäksredovisning
- vd kostnader
- pågående projekt
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Allmänt

Vi kan konstatera att bolagets redovisning och sidordnade system fungerar väl. Det
råder god ordning i räkenskapsmaterialet.

Ingående balanser

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

Brister föregående år

Inga större brister noterades föregående år.

Utfall jämfört med budget per 2014-09-30

Efter att ha tagit del av bolagets ekonomirapport per 2014-09-30 kan konstateras att
bolagets intäkter överstiger bugeterat belopp med 345 kkr (0,3 %) samt att
kostnaderna understiger budgeterat belopp med 7 870 kkr (6,8%). Resultatet uppgår
till 8 217 kkr jämfört med ett budgeterat noll resultat.

De minskade driftkostnaderna kan förklaras med:

- skattefriheten gällande rågasproduktion inte beaktats i budgeten.
- kostnaden för slamtransporter har sjunkit
- kostnaden för el och kemikalier har sjunkit

Vad gäller övriga kostnader kan konstateras att personalkostnaderna ökat med 1 391
kkr till stor del beroende på en förtidspensionering.

Räntekostnaderna understiger budgeterade kostnader med 1 341 kkr.

Vid samtal med bolagets ekonomichef framkom att årsresultatet beräknas uppgå till
ca - 2 MSEK. Att resultatutvecklingen är negativ under hösten beror på att
kostnaderna för slamtransporter samt kostnaden för användandet av kemikalier

2 (6)
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kommer att öka. Vår bedömning är att bolaget har bra kontroll över de kostnader och
intäkter som bolaget kan påverka.

Mervärdesskatt

Vi har stickprovsvis kontrollerat att bolaget redovisar korrekta belopp i
skattedeklarationerna gentemot skatteverket. Inbetalning till skatteverket sker i rätt
tid.

Vidare har vi noterat att bolaget i år rätteligen fakturerar administrativa tjänster till
Föreningen Vatten med mervärdesskatt.

Löner, skatter och sociala avgifter

Löneredovisningen fungerar även i år bra. Vi har bl. a. stickprovsvis granskat att
korrekta lönerna bokförs och betalas ut. I de fall bilförmånsvärden förekommer har
vi kontrollerat att dessa redovisas med korrekta belopp. Avdragen källskatt och
sociala avgifter betalas in till skatteverket på ett korrekt sätt.

Vad vi förstått så arbetar bolaget om policyn vad det gäller nyttjande av
mobiltelefon.

Försäkringsskydd

Vi har tagit del av protokoll från bolagets försäkringsgenomgång.

Bolagets försäkringsskydd består av:

- Kombinerad företagsförsäkring
- Tjänstereseförsäkring
- Fastighetsförsäkringar
- Fordonsförsäkringar
- Ansvarsförsäkring VD & Styrelse

Bolagets försäkringsskydd bedöms vara adekvat. Vad det gäller den kombinerade
företagsförsäkringen så är beloppen angivna i försäkringsbrevet gällande löner och
omsättning något låga jämfört med verkligheten.

Vi har stickprovsvis kontrollerat att de väsentligaste försäkringarna är betalda.
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Anläggningsregister

Vi har kunnat konstera att bolagets anläggningsregister är uppdaterat. Detta gäller
såväl anskaffningsvärden som ackumulerade ayskrivningar. Vi har noterat att
anläggningsregistret är förberätt för de nya reglerna enligt K3.

Verifikationsgranskning

Kontroll har skett av att verifikationerna uppfyller bokföringslagens formkrav.

Kontroll har även skett av att leverantörsfakturor är korrekt attesterade samt ayser
verksamhetsriktiga kostnader.

Samtliga inköp överstigande en miljon kronor har granskats av oss. Granskningen
aysåg att kontrollera att SYVAB 's interna regler följs samt att kontrollera att inköpen
är verksamhetsriktiga.

Som vi skrivit ovan i rubriken "förvaltningsrevision" bör Gunilla Lord läggas till
som en godkänd attestant, då hon i praktiken fungerar som attestant.

Avstämning av väsentliga konton

För att säkerställa att bolagets väsentliga tillgångar inte försvinner har vi kontrollerat
och kunnat konstatera att alla väsentliga konton löpande stäms ay. Vi har även tagit
del av externa besked som styrker tillgångarnas värden.

Vi utförde även en kontrollinventering av bolagets kontantkassa. Kontantkassan
uppgick vid inventeringstillfållet till 11 841 kronor.

Vidarefakturering

I pm 2013 skrev vi "I de fall bolaget erhåller faktura vars kostnad slutligen skall
belasta annan juridisk person bokförs kostnaden för närvarande över
"avräkningskonto". Vi anser att då fakturan är ställd till SYVAB skall kostnaden
kostnadsföras hos SYVAB, därefter skall fakturering ske till den som rätteligen skall
ha kostnaden. I samband med faktureringen redovisar SYVAB en intäkt.
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Sammanfattningsvis innebär detta att SYVAB redovisar en intäkt som är lika stor
som kostnaden dvs, ingen resultatpåverkan i SYVAB".

Normalt ayser ovan beskrivna förhållandet mindre belopp. I de fall väsentliga belopp
föreligger bör bolaget ändra sin rutin.

Intäktsredovisning

Bolagets intäkter består till största del av anslutningsavgifter från anslutna
kommuner. Anslutningsavgifterna uppgår till ca 91% av bolagets totala intäkter.
Fakturerade och redovisade anslutningsavgifter överensstämmer med den budget
som antogs av styrelsen 2013-10-11.

Vidar har vi granskat bolagets försäljning av biogas som uppgår till 7% av bolagets
totala intäkter. Fakturerad och redovisad försäljning av biogas har granskats
stickprovsvis. Urvalet granskades map avtalade priser samt levererade kvantiteter.
Inga avviklerser noterades.

VD kostnader

Vi har granskat VD 's kostnader och kunnat konstatera att kostnaderna är attesterade
av styrelsens ordförande Anders Lago.

I instruktionen till VD vad gäller VD's kostnader anges a tt styrelsens ordförande
skall attestera dessa kostnader. I praktiken fungerar det så att de kostnader som anses
ligga när personliga levnadskostnader attesteras och övriga VD kostnader attesteras
inte.
Vi anser att VD instruktionen bör uppdateras vad gäller § 9. Där det bör framgå att
det är VD kostnader som ligger nära personliga levnadskostnader som skall attesteras
av styrelsen ordförande.
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Pågående projekt

Vi har noterat att bolagets investeringsplan antagits av styrelsen 2013-10-11 och att
bolaget avrapporterar till styrelsen löpande.

Vi har stickprovsvis granskat underlag till utgifter som aktiveras under rubriken
"Pågående arbeten". Företagsledningen gör kontinuerliga bedömningar av de olika
projekten. Per 2014-09-30 pågick 32 projekt. Det totala anskaffningsvärdet för dessa
projekt uppgick till 53 938 kkr.

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

I vissa fall utvecklas inte projekten på aysett sätt. Förutsättningarna för projektet kan
till exempel ha ändras. I dessa fall måste projektets aktiverade utgifter kostnadsföras
direkt.

Ett pågående projekt som bör utvärderas är "Ekeröprojektet", som pågått sedan 2010.
Enligt uppgift från ekonomichefen har projektet ej kunnat slutföras p.g.a. att
ägarfrågor fortfarande är olösta. En värdering behöver göras om projektet kommer
att slutföras eller om det pågående arbetet skall ayslutas och kostnadsföras.

den 10 november 2014

atrik Zettergren
Auktoriserad revisor

6 (6)

knus Mattsson
Auktoriserad revisor



 
 
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: 

 Styrelsehandling § 6.2 Investeringar 1(1) 
Ansvarig för dokumentet: 
 
 
 
 

Granskad och fastställd av:                                 Sign: Gäller från: 

Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman  2014-11-12 
 

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

 
 
§ 6.2 Investeringar 
 
 
Upphandling av rejektvattenrening har överklagats och är fortfarande i förvaltningsrätten för handläggning. 
Överklagandet innebär förseningar för byggstart. Ombyggnation av provrening har påbörjats. 
 
Ombyggnationen av grovrening är färdigprojekterad och byggstart sker under hösten.  
 
 
Pågående större reinvesteringar: 
· Huvudpump 5 byts ut 
· Underhållssystem 
· Renovering av verkstad 
· Tunnelras 
  
 
 
 
 
Beviljad investeringsram 2014 (mkr) 
 
IB 2014 

 
Reinvesteringar 

 
Akutinvesteringar 

 
Nyinvesteringar 

 
Bidrag 

 
Summa 

 
58,2 

 
28,6 

 

 
0 

 
50,0 

 
0 

 
136,8 

 
 
 
 
 
Utfall per 141031 
 
Pågående arbeten 

 
31,7 (varav NKS 12,4) 

 
Investeringar 

 
5,1 

 
Summa 

 
36,8 
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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 i 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 nuvarande verksamhetstillstånd fastställdes 1996-04-19 enligt miljöskyddslagen. Skärpta 
utsläppskrav gäller från 2013-01-01 för totalkväve 8 mg/l och för totalfosfor 0,4 mg/l. Vår uppgift är att 
uppfylla dagens reningskrav och samtidigt förbereda oss för kommande skärpningar. Detta arbete inleddes 
2010 med att en idéstudie genomfördes som därefter följts upp med praktiska försök och utvärderingar.   
 
Ny tillståndsansökan har lämnats in till Miljöprövningsdelegationen Stockholm 2013-09-04. Ett svar på 
kompletteringsföreläggande har inlämnats in 2014-09-30. I skrivande stund har Miljöprövningsdelegationen 
ännu ej fattat beslut i frågan om nytt miljötillstånd för Syvabs verksamhet varför inget investeringsbeslut 
föreligger. Det innebär att planerade åtgärder nu kommer att koordineras mot eventuell bortkoppling av 
Eolshälls avloppsvattenvolymer och de omfattande investeringar som planeras nödvändiga för Stockholm 
Vattens verksamhet, vilket är ett starkt uttalat önskemål från ägargruppen. Vår förhoppning är nu att ett nytt 
miljötillstånd enligt miljöbalken skall kunna erhållas under 2015. 
 
Byggstart av en ny rejektvattenreningsanläggning planerades till våren 2014 för att vara i drift 2015. 
Upphandlingen har överklagats vilket innebär att byggstarten försenats kraftigt varför en ny anläggning torde 
kunna tas i bruk först 2016.  
Byggnation av ny grovrening i anslutning till det renoverade sandfånget pågår och beräknas kunna slutföras 
under 2015.  
Projektering av ny processanläggning, som bygger på membranteknik(MBR), pågår. 
Huvudprojektet planeras kunna vara genomfört vid årsskiftet 2019-2020. Himmerfjärdsverket kommer då att 
stå rustat för idag kända belastningar och reningskrav med tidshorisonten 2040, förutsatt att för projektet 
nödvändiga myndighets- och ägarbeslut fattas. Den nya anläggningen förbereds för kompletterande rening av 
läkemedel och den ökade befolkningsmängden som beräknas öka inom anslutna delar av Huddinge kommun 
samt Botkyrka-, Salem-, Södertälje-, Nykvarn- och Ekerö kommun. Möjlighet att ansluta ytterligare ett antal 
kommuner i närområdet till Himmerfjärdsverket kommer att finnas. 
 
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 
skadliga eller att icke behandlingsbara ämnen kommer in till vår anläggning. I möjligaste mån skall icke 
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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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