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§ 5 Verksamhetsrapport 4/12 
 
Process 
 
Resultat vecka 38-45 
Reningen har fungerat väl under perioden. Utgående BOD har fortsatt att ligga på en låg nivå och 
medelvärdet för året ligger nu under gränsvärdet på 8 mg/l.  
 
Tabell. Reningsresultat i mg/l 

Parameter Vecka 38-45 Hela året Villkor Typ av villkor 

Tot-N 7,6 8,42 10 Riktvärde som årsmedel 
Tot-P 0,34 0,37 0,5 Provisoriskt riktvärde som årsmedel 

BOD 5,7 7,86 8 Riktvärde som kvartalsmedel och 
gränsvärde som årsmedel 

COD 35 42 70 Riktvärde som årsmedel 
 
 
Biologiska reningen 
Både biosteg och fluidbädd har fungerat väl under perioden. En pump till fluidbädden har renoverats och en 
bädd fick då stå avstängd. 
 
Doktorandprojektet fortskrider och resultaten för ammoniumåterkoppling ser hittills lovande ut. Mindre luft 
förbrukas i försökslinjen som har den nya styrningen. 
 
Biogas 
Produktionen av rågas är fortfarande något lägre än normalt. Anledningen är minskad belastning till 
rötkammarna.  
 
Doktorandprojektet inom Mälardalsklustret har nu startat och doktoranden håller som bäst på att läsa in sig 
och lära sig Syvabs och Käppalas anläggningar. 
 
NK-projektet 
Syvab har genomfört en idé- och förstudie om lösningar för att kunna möta de krav som kommer ställas 
utifrån BSAP och vatten/marina direktivet.  Målet är att uppnå god ekologisk status i recepient, åtgärder skall 
vara i drift redan 2016.   
 
Två alternativ återstår dels med ombyggt biosteg och därefter två alternativ för efterpolering, ett med 
konventionellt sandfilter och det andra alternativet med ny membranteknik. Förprojektering visar på samma 
nivå för investeringen om 1-1,5 miljarder.   
Förstudien är klar vilket innebär att en fördjupad studie och projektering kan inledas som planerat 2013 efter 
beslut av styrelsen. 
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Produktion  
 
Installationen av den nya frekvensstyrda huvudpumpen (HP4) pågår, den har en lägre kapacitet för att erhålla 
ett jämnare flöde. Dess kapacitet kommer att ligga mellan 800-1 400 m3/h. Nytt kablage har dragits i det 
andra schaktet för att säkerställa drift vid eventuell brand.  El är klara med transformator och 
frekvensomriktare. Pumpen har levererats och installation pågår. 
 
Arbetet med att byta till kedjeskrapor, betongimpregnering och montering av nya inloppsluckor i 
försedimentering är nu klart för samtliga bassänger. Projektet har varit lyckat och gått enligt tidplan. Man kan 
se att vi fått renare bassänger tack vare ytslamsskrapan som inte fanns på den gamla utrustningen och 
problemen vintertid med isbildning på lintrummorna är nu också borta. 
 
Bytet av sand i sandfiltret är avslutat och har gått bra. Byte av sand var nödvändig för at säkerställa våra 
utsläppsvärden 2012. 
I filter 1 pågår en ombyggnad och sandfiltret ersätts av 2 skivdiskar. Detta är ett steg i att säkerställa 
utsläppsvärdena. Skivdiskar är på plats, montering pågår och driftsättning beräknas till v. 49.  
 
Vår nya stepscreen fungerar bra. Dess funktion är att ta bort trasor och fiber från primärslammet före 
beskickning till rötkamrar. En viss komplettering behöver göras på pressen för få ett fastare material. Även 
inspektionsluckor ska monteras och styrrälsen för containern flyttas. 
 
Montering av ett så kallat ”Channelmoster” i gallersallen är färdig och intrimning pågår. Det ersätter det 
gamla grovgallret. Dess funktion är att finfördela och mala sönder större partiklar så att de kan bibehållas i 
avloppsvattnet och man slipper därmed onödig hantering av grovrens. 
 
Pump 3 i fluidbädden är renoverad enligt tidplan. Sandbyte och rörrensning har genomförts i fluidbeden. 
 
Ett kompostfilter för mottagningsstationen har anlagts. Kompostfiltret renar frånluften från 
mottagningsstationen och minskar besvärande lukt till omgivningen. 
 
I utlastningen vid uppgraderingsanläggningen ”fordonsgasfabriken” har man förlängt betongplattorna. 
Anledningen till detta är att kunderna har bytt till större flak och enligt gällande bestämmelser får inte flaken 
placeras direkt på asfalten utan måste placeras på betong. 
 
I Ekeröprojektet är det i princip färdigprojekterat och nu inväntas beslut om ägandefrågan. 
 
Administrationsbyggnaden har renoverats. Golven har bytts och väggarna har fått en uppfräschning. Även 
kontoret ute i slambyggnaden har fått nya möbler och nytt golv. 
 
Nya portar till el- och ventilationsbyggnaden ska monteras. De gamla har suttit sen -73 och börjar bli ganska 
uttjänta. 
 
Nya dukar till befintligt skivdiskfilter är under utveckling. De nya dukarna är tåligare och har en dragkedja för 
enklare montering. 
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Tillsammans med företaget Xylem håller vi på att utveckla pumparna i mottagningsstationen. Detta för att 
komma till rätta med de problem som varit där med många driftstopp och material som fastnat i pumparna. 
 
För tillfället läggs mycket energi på planering av det förbyggande underhållet. Nya och gamla 
anläggningsdelar gås noggrant igenom och underhållsbehovet kartläggs.  Tanken är att så småningom 
sammanställa allt i ett nytt datoriserat underhållsystem. 
 
I Hölö reningsverk är underhållsbehovet ganska stort och där har vi bland annat tömt ned bassängerna och 
reparerat rörledningar och mammutpumpar.  
 
IT   
Driften av egen servermiljö och markbaserat nätverk har varit stabil under perioden. Våra leverantörer av 
internet-access och epost har däremot haft varsitt driftavbrott. Detta har dock inte inneburit några allvarliga 
verksamhetsstörningar. Reparation av utrustning och ny frekvensansökan för vår enda radiolänk (Grödinge – 
Järna/Pilkrog) har haft och förväntas ha ytterligare positiva effekter.     
 
Några mindre åtgärdspunkter blev resultatet av den katastrofövning som utfördes lördagen den 3:e november 
(en mjukvaruuppgradering kvarstår att utföra).  
 
I det fall ordinarie serverrum slås ut av brand eller liknande finns nu möjlighet att snabbt kunna starta vårt  
överordnade styrsystem lokalt i sandfiltret. Där förvaras en färdigkonfigurerad klientdator med instruktion för 
att ansluta till kontinuerligt övervakad sekundär styrsystemserver. 
 
Styrsystemet Citect har kompletterats med bilder över mottagningsstationen fast material och 
anläggningsöversikt för inbrottslarm. En webknapp i Citect öppnar den nya webintegrationen 
intranät/dokumenthanteringssystem (benämnd ”Startsida!”). Avsikten är att all inloggad personal skall landa 
på ”Startsidan” när de öppnar en webläsare. 
 
En större informationsskärm, vilken återger uppfyllnad av reningskrav och resultatmål, har monterats i 
lunchrummet.  
 
Tidigare pappersbunden diarieregistrering stängdes den första oktober och ersätts helt av digitalt flöde in till 
det webbaserade dokumenthanteringssystemet Alfresco. En tydligare integration mellan Syvabs intranät och 
Alfresco kommer att migreras från utvecklingsmiljö till skarp miljö under oktober.    
 
Flex, tidsredovisningssystem, har migrerats från extern hosting och installerats på lokala virtuella 
administrationsdedicerade servrar. Ett kl 8-16 supportavtal för underhåll av dessa planeras att tecknas. 
 
IT-fokus under senhösten är vidareutveckling och vidareutbildning avseende nya lösningar för diarie-, 
dokument-, projekt-, ärendehantering, samt garanti- och avtalsbevakning. Ett stort antal mindre aktiviteter 
finns också för åtgärdande i den interna ärendekön. 
 Det kvarstår även att migrera två äldre delsystem från en fysisk server som ligger kvar i ett gammalt AD 
(kontohanteringssystem). 
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Personal 
 
Sjukfrånvaron för perioden 1/1-31/10 är 3,54 %.  
 
Under hösten har vi tillsatt en vikare för en av våra processingenjörer som skall vara föräldraledig från den 1 
december och ett år framåt.  
 
Vi har rekryterat en ny medarbetare på produktionsavdelningen. Det är driftledartjänst som tillsats och 
medarbetaren början sin anställning den 1 december.  
 
Vi har kvar en vakans för en produktionstekniker där vi nu inom kort startar rekryteringsprocessen. 
 
Alla anställda har under november månad erbjudits vaccin mot influensa. Nyanställda erbjöds också 
vaccination mot TBE och Twinrix (gulsot), vilket övriga anställda redan fått. 
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§ 6.1 Ekonomirapport 
 
Ekonomiska kommentarer 
Det ekonomiska läget är stabilt och förgående prognos om ett positivt resultat om 2,5 miljoner kronor 
kvarstår. 
 
Under perioden har det nya lönesystemet tagits i drift och fungerar väl.  
 
Finslipning av ekonomisystemet har genomförts och vi är nu mycket nöjda med dess funktionalitet och är 
redo för framtida ekonomiska utmaningar.  
 
Det nya diarieprogrammet har nu helt ersätt det gamla, programmet har funktioner för bevakning av avtal 
och bättre möjlighet att följa upp att diariehandlingar.  Alla inkommande och utgående handlingar är nu 
digitalt registrerade och återsökningsmöjligheten har väsentligt förbättrats. 
 
Den 29-31 oktober genomfördes den årliga revisionen.  Särskild fokus har denna gång varit på de nya 
datasystemen och överföring av register och saldon till de nya systemen.  
 
Revisorn skriver i sin revisionsrapport: 
Allmänt  
”Vi kan konstatera att bolagets redovisning fungerar väl och att implementeringen av det nya affärssystemet 
Hogia fungerat väl. Det råder god ordning i räkenskapsmaterialet”. 
 
Utfall jämfört med budget 
”Vår bedömning är att bolaget har bra kontroll över kostnader och intäkter”. 
 
Verifikationsgranskning 
”Vi har noterat att bolaget inte alltid upprättar beställningsbrev för anskaffningar överstigande 8 basbelopp. 
Det är lämpligt att beställningsbrev upprättas när beställning överstiger 8 basbelopp. Beställningsbrev bör 
undertecknas av verkställande direktör tillsammans med beställare.” 
 
Överföring av likvida medel 
”För närvarande kan hela bolagets bankbehållning överföras till externt bankkonto, utan begränsning. Bolaget 
bör införa begränsningar på vilka belopp som är möjliga att överföra till externa bankkonton”.  
 
VD-kostnader 
”Enligt den VD-instruktion som styrelsen fastställde 2012-06-15 skall styrelsens ordförande eller den 
ordföranden bemyndigar attestera VD-kostnader. Förslagsvis bör bolaget precisera vad som menas med VD-
kostnader.” 
 
Kommentar till revisionsrapport. 
Rekommendationen från revisionen var att beställningsbrev skall skrivas över 8 basbelopp är relevant och 
kommer omedelbart införas. Noteras bör dock att dessa beställningar som åberopas, där beställningsbrev 
saknas, avser avrop från ramavtal som har upphandlats enligt LOU, d v s avtal finns om prisnivåer och 
utförande. 
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Överföring av likvida medel utan begränsning till annat konto åtgärdas genom spärr hos bank. Det bör 
påpekas att det inte är så lätt att föra över pengar till annat konto. Det krävs minst 3 personers insats med 
tillgång till datasystem och minst två attester för att utbetalning skall genomföras. 
 
Rutin för VD-kostnader finns och VD-kostnader sammanställs av ekonomichef och översänds till ordförande 
som kontollerar och signerar dessa. Rutinen uppfattar vi fungerar väl och beslutad VD-instruktion följs. 
Detaljerad instruktion behövs ej, ordförande har delegerats den granskande uppgiften. 
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Intäkter Budget 2012 Utfall oktober Prognos helår

Anslutningsavgifter 119 741             99 784               119 741             

Övriga rörelse int 19 619               19 490               23 300               

Totala intäkter 139 360             119 274             143 041             

Kostnader Budget 2012 Utfall augusti Prognos helår

Drift

Kemikalier 10 090               9 673                  11 800               

Drivmedel 510                     562                     750                     

Slamtransport 8 500                  6 521                  7 500                  

Energikostnad 22 600               16 486               22 600               

Övrigt drift 24 775               22 897               25 900               

Summa drift 66 475               56 139               68 550               

Personal

Lönekostnader 18 500               15 855               19 000               

Pensionskostnader 3 000                  2 688                  3 400                  

Sociala kostnader 6 670                  4 949                  6 900                  

Utbildning 520                     236                     565                     

Övrigt personal 760                     413                     650                     

Summa Personal 29 450               24 141               30 515               

Finansiellt

Avskrivning 25 580               21 447               26 700               

Ränteintäkter -                       -                       

Räntekostnader 16 825               11 400               13 680               

Övrigt finansiellt 1 000                  805                     1 000                  

Skatt 30                       30                       30                       

Summa Finansiellt 43 435               33 682               41 410               

Resultat -                       5 312                  2 566                  

Bokslutsdisp -                       -                       

Resultat 0 5 312                  2 566                  
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Biogasverksamheten 2012 (Tkr)

Budget Utfall oktober Helårsprognos
Intäkter 
Biogasintäkter 10 800                    12 786                    14 825                    
Summa intäkter 10 800                    12 786                    14 825                    

Driftskostnader
Underhåll / drift 600 -                         1 442 -                     1 500 -                     
El 1 000 -                     906 -                         1 100 -                     
Arbetstid 600 -                         820 -                         930 -                         
Substrat omkostnad 3 000 -                     2 864 -                     3 500 -                     
Summa driftskostnader 5 200 -                     6 032 -                     7 030 -                     

Kapitalkostnad
Räntor 1 200 -                     1 075 -                     1 290 -                     
Avskrivning 1 333 -                     1 250 -                     1 500 -                     
Summa kapitalkostnader 2 533 -                     2 325 -                     2 790 -                     

Resultat 3 067                      4 429                      5 005                      

 

mailto:www@syvab.se


 
 
Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: 
 Styrelsehandling § 6.2 Investeringar per den 31 oktober 1(1) 
Ansvarig för dokumentet: 
 
 
 
 

Granskad och fastställd av:                                 Sign: Gäller från: 

Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman  2012-11-21 
 

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 
 
Investeringar följer beslutad plan. Det har dock krävts en hel del omprioriteringar då nyinvesteringen av 
skivdiskfilter skulle inrymmas i reinvesteringsramen enligt styrelsebeslutet i juni. 
 
 
Pågående större investeringar 
• Renovering av försedimentering, nya skrapor och betongarbete. 
• Ekerö  
• Nya krav  
• Sandfilter  
 
 
 
Beviljad investeringsram 2012 (miljoner kronor) 

 
IB 2012 

 
Reinvesteringar 

 
Akutinvesteringar 

 
Nyinvesteringar 

 
Bidrag 

 
Summa 

 
10,0 

 
25,6 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
35,6 

 
 
 
 
 
Utfall per 121031 
 
Pågående arbeten 

 
27,0 

 
Investeringar 

 
6,2 

 
Summa 

 
33,2 
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§ 9 Långtidsplanering 
 
 
Målbilden som beslutades 2008 för verksamheten ligger fast. 
 
1. Rent vatten 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 tillstånd att släppa ut renat avloppsvatten till Himmerfjärden fattades den  
19 april 1996 enligt miljöskyddslagen. 
 
Mark- och miljödomstolen har i dom M 1416-07 2012-04-11 fastställt slutliga villkor för utsläpp av renat 
avloppsvatten från Himmerfjärdsverket. Från 1 januari 2013 gäller för totalkväve 8 mg/l och för 
totalfosfor 0,4 mg/l. För att klara dessa skärpta krav har anläggningen kompletterats med ett skivdiskfilter 
som ersätter ett av de tio sandfiltren. I beslutet finns en tidsbegränsad delegation med syftet att möjliggöra 
fortsatt forskning som gäller fram till den 31 december 2016. Av domen framgår även länsstyrelsens framtida 
yrkande på ytterligare skärpning av begränsningsvärden from 2017 till totalkväve 6 mg/l och för totalfosfor 
0,2 mg/l. 
 
Dessa betydligt strängare krav kan ej innehållas i dagens anläggning. Länsstyrelsen är den myndighet som har 
att besluta i kommande tillstånds prövning. 
 
Den förstudie som genomförts för att möta de framtida kraven stämmer väl överens med myndighetens 
klarläggande varför de av styrelsen beslutade inriktning ligger fast.  
Efter beslut kan projekteringen av den nya anläggningen startas 2013 så att nödvändiga åtgärder kan slutföras 
i god tid före den 1 januari 2017. Arbetet med nytt miljötillstånd som inleddes 2012 skall slutföras under 
våren 2013 så att en komplett ansökan kan lämnas till länsstyrelsen för att fastställa nya villkor för 
verksamheten vid Himmerfjärdsverket. Därefter kan beslut om investering fattas av ägare/styrelse. 
HNS-studien slutrapporteras 2013, därmed skall bästa utsläppspunkt fastställas utifrån för recipientens 
(Himmerfjärdens) bästa placering. Fortsatt skall försök och utveckling bedrivas för att förbereda personal och 
anläggningen för de nya kommande förutsättningarna för verksamheten. 
 
Biogasproduktionen skall ökas genom teknik- och processutveckling samt optimering av substratströmmar till 
anläggningen så att verksamheten ger en god intäkt och gör en betydande miljönytta i regionen. 
 
Aktiv processutveckling i nära samarbete med praktisk drift och effektiv uppföljning i eget driftlabb är 
förutsättningar för att möta framtidens krav på Himmerfjärdsverket.  
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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 långsiktiga användning 
av våra produkter inom jord och skogsbruk.  
 
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 tillförs vår anläggning. Som en strategisk del i detta arbete ingår 
att utveckla och sprida information om vår verksamhet och uppdrag till skolor, företag och boende i området. 
Syvab skall fortsatt arbeta med alternativ avsättning för slamprodukt inom energi, skogsbruk eller andra 
områden där den framtida miljömässig avsättning kan tryggas. 
 
 
 
2. God Resurshushållning 
 
Bygger på långsiktig ekonomistrategi, låg behandlingskostnad och förutsägbar kostnadsutveckling.  
Ledord är: 1. Effektivisering 

2. Aktiv ekonomisk styrning 
 
 
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. 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.  
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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 
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.   
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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 sjukfrånvarotal. 
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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§ 10 Nya krav (NK-Projektet) 
 
Syvab har genomfört en idé- och förstudie om lösningar för att kunna möta de krav som kommer ställas 
utifrån BSAP och vatten/marina direktivet. Målet är att uppnå god ekologisk status i recipienten, åtgärder 
skall vara i drift redan 2016.   
 
Vi arbetar allt jämt med två huvud alternativ som båda bygger på aktivslam processen. Den stora skillnaden 
mellan förslagen är avskiljningstekniken. Det konventionella förslaget bygger på sedimenteringsbassänger i 
kombination med sandfilter. I det andra alternativet används en nyare membranteknik. 

 
Förprojektering visar på samma nivå för investeringen om 1-1,5 miljarder.   
 
I detta läge skall beslut ej fattas om investering men mandat krävs för fortsatt utredning/projektering på en 
mer detaljerad nivå där tekniska lösningar såväl som investeringar och driftkostnader skall identifieras. 
Därefter skall investeringsbeslut kunna fattas av ägare/styrelse. 
 
Planeringsarbetet för ombyggnationen av verket är av högsta prioritet eftersom Syvabs tillstånd är 
tidsbegränsat till 2016-12-31. 
 
Om Syvab ej uppfyller myndighetskrav leder det per automatik till åtal. 
 
  
 
 
Förslag till beslut: 
 
− att uppdra VD att fortsätta detaljerad utredning/projektering genom omdisponering inom befintligt 

tilldelade ramar.  
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§ 11 Akutinvestering - Byte av filtersand 
 
Syvab har tre kategorier av investeringar. Reinvesteringar, nyinvesteringar och akutinvesteringar.  
Denna ordning av investeringskategorier fastställs vid budettillfället varje år av styrelsen. 
 
Reinvesteringar  - följer 5-åriga planer och följer långsiktig planering av förebyggande arbeten.  
 
Nyinvesteringar - uppkommer utifrån nya krav och ny teknik utvecklas. Syftet skall vara 
att förbättra arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller av rent ekonomiska skäl. Nyinvestering skall alltid 
godkännas av styrelsen innan investering genomförs. 
 
Akuta investeringar - trots välplanerade investeringar inträffar ibland behov av akuta investeringar. Sådan 
investering får ske direkt men skall efteråt rapporteras till styrelsen. 
 
En akut åtgärd har genomförts under perioden gällande utbyte av filtersand i sandfiltret. Åtgärden 
genomfördes för att klara utsläppskraven 2012 enligt gällande tillstånd. Sandfiltren hade satts igen vilket starkt 
reducerade anläggningsdelens kapacitet. Det innebar att betydande mängder biologiskt renat vatten måste 
ledas förbi det slutliga filtersteget, vilket påverkade resultatet på utgående vatten negativt.  
 
Problemen med sandfiltret har tagits upp i verksamhetsrapporten 2/12, paragraf 6, att sandbytet startar V23.  
I verksamhetsrapport 3/12, paragraf 5, redogörs för arbetet med sandfiltret och färdigställande V39. De nu 
vidtagna åtgärderna uppgår till 5,2 miljoner kronor till och med 2012-10-31, totalt beräknas sandbytet uppgå 
till 6 miljoner kronor.  
  
Styrelsen beslutade i juni 2012 att genomföra en investering i en skivdiskutrustning för att möta skärpta 
utsläppskrav från 1 januari 2013. Finansieringen av denna åtgärd belastar 20 % av reinvesteringsbudgeten för 
innevarande räkenskapsår. 
 
De nu vidtagna åtgärderna, att byta ut sanden, ingår ej i planerad reinvesteringsplan och har kommit upp 
akut. Om inte byte av sand skett skulle 2012 års utsläppskrav ej kunna innehållas med åtal som följd. 
 
 
 
Förslag till beslut: 
 
− att styrelsen godkänner vidtagna åtgärder.   
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