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§ 5 Rapport 1/12 
 
Process 
 
Resultat vecka 1-7 
Reningen fungerade mycket bra i januari medan det har gått sämre i februari. Under februari har flera saker 
skett samtidigt som har genererat försämrade reningsresultat. Det har varit driftproblem med gasmotorn, 
höga inkommande flöden till följd av snösmältning, en avstängd linje p g a trasig skrapa i sedimenteringen 
vilket ger för hög belastning på övriga linjer samt problem med styrningen av både luft till den biologiska 
reningen och styrningen av metanoltillsats till den fluidiserade bädden. Detta sammantaget har både stört den 
biologiska reningen och gett onormalt höga metanolsläpp från fluidbädden, vilket har gett förhöjda utgående 
BOD- och kvävehalter under februari. Hittills för första kvartalet överskrids riktvärdet för BOD, men allt 
fokus ligger nu på att få tillbaka processen till en stabil drift så att riktvärdet klaras.  
 
Tabell. Reningsresultat i mg/l 

Parameter Vecka 1-8 Hela året Villkor Typ av villkor 

Tot-N 7,7 7,7 10 Riktvärde som årsmedel 
Tot-P 0,40 0,40 0,5 Provisoriskt riktvärde som årsmedel 

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

COD 41 41 70 Riktvärde som årsmedel 
 
Biologiska reningen 
Som nämnt ovan har den biologiska reningen fungerat sämre än normalt under februari. Åtgärder för att 
återfå en stabil drift pågår, men inkommande vatten är kallt och mikroorganismerna arbetar långsammare så 
det tar tid.  
 
Ett nytt examensarbete har startat i försökslinjen för optimering av lufttillsatsen. Regulatorerna har trimmats 
för ytterligare ett försök med ammoniumåterkoppling. Dessutom kommer intermittent luftning (av/på) att 
studeras. Arbetet kommer att slutföras i juni.  
 
Biogas 
Biogasproduktionen har fungerat väl under perioden. Jämfört med början av 2011 har årets start varit mycket 
bra. Under februari producerades 100 000 Nm3 mer fordonsgas jämfört med februari förra året. Både 
styrningen av primärslam och flotationsanläggningen har haft väl fungerande drift under perioden, vilket har 
genererat ett primärslam med hög TS-halt och ett jämnt flöde av flotationsslam. Detta har haft positiv effekt 
på uppehållstiden och därmed en bra utrötningsgrad och hög gasproduktion.  
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NK-projeket 
Under 2012 kommer förstudien i NK-projektet att slutföras och på styrelsemötet i december kommer ett 
förslag på hur Himmerfjärdsverket bör byggas om att presenteras. Fram till slutet av april är flera konsulter 
inkopplade som räknar på olika processlösningar.  
 

• Det pågår tre parallella utredningar på hur den biologiska reningen ska byggas om. I detta undersöks 
kaskadkväverening och membranteknik (MBR) som enskilda processlöningar samt i kombinationer 
med varandra och i kombination med befintlig anläggning.  

 
• Det pågår två parallella utredningar på dimensionering av en ny anläggning för rejektvattenrening. 

Anammoxprocessen, som används idag, kommer troligen att vara kvar som processlösning men nya 
optimerade volymer behövs för att klara kapacitet samtidigt som försedimenteringen kan återställas.  

 
• En utredning pågår för dimensionering av en returslamluftning. På Himmerfjärdsverket är det 

nitrifikationshastigheten som är kritisk och denna kan förstärkas med hjälp av en 
slamluftningsprocess. Slamluftningsprocessen kan kombineras på olika sätt tillsammans med de 
processlösningar som utreds för den biologiska reningen. 

 
• Som slutpoleringssteg studeras tre processtekniker; det är membran (MBR), skivfilter och sandfilter. 

Pilotanläggningen med skivfilter kommer att drivas under hela 2012. Dimensionering av skivfilter och 
sandfilter kommer att utföras. Beräkningar på membran ingår i utredningen för den biologiska 
reningen. 

 
 
Produktion 
 
En ny frekvensstyrd huvudpump är beställd (HP4), den har en lägre kapacitet för att erhålla ett jämnare flöde. 
Dess kapacitet kommer att ligga mellan 800-1400 m3/h. Nytt kablage kommer att dras i det andra schaktet 
för att säkerställa drift vid eventuell brand. 
 
Uppgraderingsanläggningen ”gasfabriken” har fungerat utmärkt efter det att vi lyckats lösa de problem som 
fanns under hösten med fukt i leverrad fordonsgas. 
 
Energibidragsprojektet har utvärderats av SWECO. Resultatet vart att inget metansläpp förekommer mellan 
bioreaktorer och slamavvattningen och att den gasmängd som tidigare släpptes till atmosfären nu kan 
nyttiggöras i den omfattning som vi förväntat d v s ca 70.000 m3/år 
Ytterligare en avvattningscentrifug har inhandlats, den ersätter äldre utrustning som ej längre kan hållas i 
skick. Leverans kommer att ske vecka 18 varefter installation vidtas. 
 
Den 2:a april forsätter man att byta till kedjeskrapor i försedimentering, arbetet kommer att fortgå under 
våren och sommaren, tidsåtgången för varje linje är beräknad till ca 14 dagar. Detta arbete är ett exempel på 
arbeten i anläggningsdelar som redan nu kan renoveras till en nivå för att vara i drift även i den framtida 
anläggningen. 
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Flödet har återgått till det normala i fluidbädd 4 efter renoveringen av pump och fördelningsdysor. Därmed 
har denitrifikationskapaciteten återställts. 
 
Upphandlingen av ramavtal för el, mek och bygg pågår. Förfrågan finns tillgänglig på vår hemsida. 
 
Revision av produktionsavdelningens arbetssätt pågår. Vi har under året genomfört revision på El- och 
IT-avdelningarna. Under våren kommer detta arbete att fortsätta på Process och inom Administration. 
Avsikten med detta arbete är att finna möjligheter att jobba smartare och mer effektivt. 
 
Förprojektering av anslutningen av Ekerö kommun pågår. Projektet drivs som ett partneringprojekt där 
NCC, Ekerö kommun och Syvab ingår. Förutsättning i avtalet med entreprenören för projektets övergång till 
genomförande fas är avhängt i styrelsebeslut i Syvab:s styrelse. En mer detaljerad information om projektet 
kommer att redovisas på styrelsemötet den 23 mars på Käppalaverket. 
 
IT  
Finslipning av Syvab:s nya IT-infrastruktur har medgett en förbättrad stabilitet under perioden. 
Mjukvaruuppgraderingar, separat nätverkslösning för back-uprelaterad trafik mellan A- och B-siter samt striktare 
larmfiltrering har bidragit till detta. Katastrof och återställningsövning utförs i april. 
 
Säkerhetsanalys från Sentor AB avrapporteras den 13/3. Den 14-sidiga rapporten upptar 4 identifierade hot  
(1 i klass medium och 3 i klassen låg). Den mediumklassade har ingen funktionell relevans och har åtgärdats, 
liksom 2 av 3 lågklassade. Den kommunikationslösning som för närvarande används för fjärrstyrning av 
anläggningen riskklassades som låg. Sentor ser två alternativa  lösningar som vi planerar testköra. Vad gäller icke 
”jailbreakade” iPad 2-klienter ansågs dessa av Sentor ha bättre diskkryptering och mailwareresistens än 
normalkrypterade Windowsklienter.    
 
En lösning för förbättrad mail-funktionalitet hostad av Datacom.se har driftsatts. Efter fullständigt införande 
kommer all personal att ha full mail- och kalendersynkronisering även på mobila klienter.  
 
I Alfrescomiljön har digitaliserat diariesystem driftsatts under februari. På tur under våren står funktioner för 
avtalsbevakning i Alfresco. Ny klassificeringsplan för arkivet är under utveckling. Denna tas fram av 
administrationsavdelningen, klart i april. Alfresco kommer att anpassas för att digitalt kunna hantera arkivet. 
  
Styrsystemet Citect har utrustats med en tilläggsapplikation för larmuppföljning (AXAM). Veckovisa 
larmrapporter automailas från vecka 11 till användargruppen. AXAM medger även anläggningsspecifika 
tidsbestämda gruppblockeringar av larm vilket är fördelaktigt vid service- och reparationsarbeten.  
 
En ”larmgrupp” med representanter från process, produktion och IT har sedan januari reviderat driftlarmstocken 
primärt för att förbättra prioriteringar och textbeskrivningar (f n 4757 larm). En trendgrupp för förbättring av 
trend och börvärdeshantering och återgivning är likaledes under uppstart (ca 1 200 drifttrender ). 
 
IT-fokus fram till sommaren är driftsättning och utbildning ny användarmiljö (Office 2010, webmail, 
Alfresco), ny Citectmiljö i kontrollrummet samt förbättringar och användarutbildning i rapportverktygen 
nxw/VISA. 
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Miljö och kvalitet 
 
Uppströmsarbetet ReVAQ 
Kartläggningen under 2010 och 2011 omfattade dels tunnelprovtagning och analys av flödesprofiler och dels 
beräkningar av industribelastning och utvärdering av slamkvaliteten. 

Underlaget är sammanställt, utvärderat och rapporterat till VA-enheterna i respektive verksamhetsområde. 
Materialet visar att det är möjligt att förbättra slamkvaliteten dels genom att minska andelen ovidkommande 
vatten och dels genom att minska bidraget från Crane AB och från industriområden. 

Utvärderingen visar också att det på kort sikt är en fördel att prioritera uppströmsarbetet mot en reducering 
av andelen spillvatten med lågt fosforinnehåll. 

Ur slamkvalitetssynpunkt är tillflödet av kadmium, koppar och zink de metaller som är högprioriterade med 
behov av riktade och utökade uppströmsåtgärder. För övriga ämnen bedöms reduktionen ske genom ökat 
tillsynsarbete och kontrollverksamhet samt genom bättre efterlevnad av råd och krav. 
 

Tillstånd och beslut 
Verksamheten bedrivs med tillstånd enligt miljöbalken. Gällande beslut meddelades 1996 och har uppdaterats 
vid några tillfällen:  
• Ändringstillstånd för mottagning av organiskt material samt  
• Slutliga villkor för BOD har meddelats under 2008.  
• Under 2010 meddelades tillsynsbeslut för en Sevesoanläggning och tillstånd om ändring för hantering av 

brandfarlig vara. 
 

Två nya beslut under 2011 
Jordbruksverket har i beslut från 2011-05-11 meddelat Syvab ett godkännande av biogasanläggning. Beslutet 
gäller tills vidare och omfattar samrötning av animaliska produkter med slam. Jordbruksverket har efter 
beslutet på plats i anläggningen besiktigat och granskat vår verksamhet och funnit den motsvara av 
myndigheten uppställda krav. 

Länsstyrelsen har i beslut från 2011-06-14 meddelat Syvab att verksamheten vid Himmerfjärdsverket omfattas 
av skyldigheterna vid farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor. 

 
Pågående tillståndsansökningar 
Fyra nya tillståndsansökningar är aktuella för 2012:  
• Överföring och anslutning av avloppsvatten från Ekerö,  
• Tillfälligt tillstånd för utsläpp av behandlat avloppsvatten från Himmerfjärdsverket vid en förhöjd nivå, 
• Ansökan om slutliga villkor för fosfor och kväve samt  
• Tillstånd för framställning av gasformigt bränsle.  
 
Miljödomstolen förväntas fatta beslut i dessa ärenden under våren 2012.  
 
Syvab har också påbörjat arbetet med att ta fram en ansökan för omprövning av hela verksamheten. Beslut i 
detta ärende fattas hos Länsstyrelsen i Stockholms län och kommer att fastställa de nya kraven på 
verksamheten från 2017. 
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Personal 
 
Sjukfrånvaron för helåret 2011 blev 4,72 %, vilket är högre än normalt. Vi har en ej arbetsrelaterad 
långtidssjukskrivning som pågått sedan början av november 2010 och som fortfarande pågår, detta har 
givetvis påverkat sjuktalet för 2011. 
 
De två vakanser vi haft på produktionsavdelningen är nu tillsatta, en driftledare har börjat den 1/3 (Jonny 
Särås) och ytterligare en börjar den 23/3 (Rahman Habibur).  
 
Just nu pågår rekrytering av en elektriker som ska vikariera för en anställd som ska vara pappaledig i 6 
månader. 
 
Vi har under slutet av 2011 genomfört en upphandling gällande företagshälsovård. Detta har medfört att vi 
från 1/1 2012 tecknat avtal med en ny leverantör, nämligen Avonova. 
 
Som kuriosa kan nämnas att Syvab har för första gången deltagit i StafettVasan detta år, med två lag om 5 
personer i varje. Vi var inte först i mål, men alla tog sig fram på sina sträckor och vi är mycket stolta över den 
prestationen! 
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§ 6.1 Ekonomirapport 
 
Ekonomiska kommentarer 
Det ekonomiska läget ät stabilt för årets två första månader, inga större avvikelser kan noteras mot uppställd 
budget. Prognosen visar att budget för 2012 kan innehållas. Biogasproduktionen har varit bra under januari 
och februari. Produktionen väntas öka något när det blir varmare då egen förbrukning av rågas minskar och 
tillförsel av substrat ökar igen.  
 
Arbetet med att byta ekonomisystem fortgår. Fem olika system har granskats och under marsmånad kommer 
vi välja ett av dessa system. Planen är att vi byter system under pågående år, vi räknar med att detta skall vara 
genomfört i oktober.  
 
Vi har sedan tidigare fått beslut om befrielse för energiskatt på el vid produktion av fordonsgas. Genom ett 
förtydligande från skattemyndigheten har också öppnats en möjlighet till skattebefrielse för energiskatt på el 
vid tillverkning av all rågas. Beslutet har en retroaktiv verkan. Om ansökan lämnades in före årsskiftet 
2011/2012 innebar det att skattebefrielse kan ske från 2005. Syvab har gjort en sådan ansökan i ”rätt” tid och 
kommer efter omfattande beräkningar precisera retroaktiva återbetalningen av energiskatt från 2005.  
 
 
. 
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Intäkter Budget 2012 Utfall februari Prognos helår

Anslutningsavgifter 119 741             19 957               119 741             

Övriga rörelse int 19 619               2 772                  19 619               

Totala intäkter 139 360             22 729               139 360             

Kostnader Budget 2012 Utfall februari Prognos helår

Drift

Kemikalier 10 090               1 671                  10 090               

Drivmedel 510                     250                     800                     

Slamtransport 8 500                  569                     8 500                  

Energikostnad 22 600               4 071                  22 600               

Övrigt drift 24 775               3 946                  24 485               

Summa drift 66 475               10 507               66 475               

Personal

Lönekostnader 18 500               3 078                  18 500               

Pensionskostnader 3 000                  1 015                  3 000                  

Sociala kostnader 6 670                  1 034                  6 670                  

Utbildning 520                     35                       565                     

Övrigt personal 760                     22                       1 045                  

Summa Personal 29 450               5 184                  29 450               

Finansiellt

Avskrivning 25 580               4 486                  26 580               

Ränteintäkter -                       -                       

Räntekostnader 16 825               1 960                  15 825               

Övrigt finansiellt 1 000                  1 000                  1 000                  

Skatt 30                       25                       30                       

Summa Finansiellt 43 435               7 471                  43 435               

Resultat -                       433 -                    -                       

Bokslutsdisp -                       -                       

Resultat 0 433 -                    0
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Biogasverksamheten 2012 (Tkr)

Budget Utfall februari Helårsprognos
Intäkter 
Biogasintäkter 10 800                    2 224                      10 800                    
Summa intäkter 10 800                    2 224                      10 800                    

Driftskostnader
Underhåll / drift 600 -                         237 -                         600 -                         
El 1 000 -                     153 -                         1 000 -                     
Arbetstid 600 -                         57 -                           630 -                         
Substrat omkostnad 3 000 -                     624 -                         3 000 -                     
Summa driftskostnader 5 200 -                     1 071 -                     5 230 -                     

Kapitalkostnad
Räntor 1 200 -                     200 -                         1 200 -                     
Avskrivning 1 333 -                     223 -                         1 333 -                     
Summa kapitalkostnader 2 533 -                     423 -                         2 533 -                     

Resultat 3 067                      730                          3 037                      
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§ 6.2 Investeringar 2012 
 
I december beslutade styrelsen att tillskjuta 5 mkr för fortsatt projektering av Ekeröanslutningen samt 5 mkr 
för förberedelser/utredning för nya krav 2017.  Dessa 10 mkr är ingående värde för 2012.  
Reinvesteringar är nu åter på ”normal” nivå och följer avskrivningstakten.  
 
 
Beviljad investeringsram 2012 (mkr) 

 
IB 2012 

 
Reinvesteringar 

 
Akutinvesteringar 

 
Nyinvesteringar 

 
Bidrag 

 
Summa 

 
10,0 

 
25,6 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
35,6 

 
 
 
Utfall per 120229 
 
Pågående arbeten 

 
0,4 

 
Investeringar 

 
0 

 
Summa 

 
0,4 

 
 
 
Pågående större investeringar 
• Renovering av försedimentering, nya skrapor och betongarbete. 
• Byggnation inmatningsenhet. 
• Ekerö. 
• Nya krav. 
 



Förvaltningsberättelse 
 
Syvab driver Himmerfjärdsverket sedan den 16 januari 1974. I ansvarsområdet ingår också drift 
av pumpstationer och ledningar som leder avloppsvatten till verket. Bolaget är ett aktiebolag som 
ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och Stockholm Vatten VA AB samt Telge i 
Södertälje AB. 
 
Syvab skall rena avloppsvatten från anslutningskommunerna på ett effektivt och miljömässigt 
riktigt sätt, enligt de villkor som regleras i miljödomstolen. I uppdraget ingår att bevara och vårda 
anläggningarna för framtiden.   
 
För att driva verket har följande organisation valts:  
 

 
 
 
Ägarna ger via styrelsen direktiv för verksamheten. VD ansvarar för att dessa verkställs och 
rapporterar tillbaks till styrelsen.  
 
Administration består av ekonomi och service. Ekonomifunktionens uppgift är att se till att 
finanser och ekonomi fungerar väl, utveckling av personella resurser samt system för 
information, uppföljning och analyser. Service ansvarar för mathållning, växel och städ. 
 
Produktionsavdelningen driver, bevarar, utvecklar och underhåller Himmerfjärdsverket och 
övriga anläggningar. Den ser till att processen kan drivas och att anläggningarna underhålls för 
daglig drift och att anläggningen är i gott skick för framtiden. Avdelningen sköter investeringar, 
upphandlingar och projektledning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Processavdelningen har till uppgift att styra reningsprocessen så att reningsresultat uppnås enligt 
givna direktiv. Avdelningen driver även processutvecklingsprojekt för att säkerställa att 
reningsresultaten uppfyller framtida krav. I Processavdelningen ingår även laboratoriet som skall 
följa upp driftresultaten och analysera prover så att optimal styrning kan ske. 
 
Under året har styrelsen sammanträtt fyra gånger.  
 
 

Ekonomisk information 
 
Ägarnas avgifter till företaget var 117,0 (110,0) mkr. Övriga intäkter 20,6 (10,6) mkr. 
 
De slutliga anslutningsavgifterna fördelas enligt nedan: 
 
           
       2011           2010 
Botkyrka kommun 27.168.000 (23,22  %) 25.982.000      (23,6  %) 
Nykvarns kommun 2.060.000        (  1,76  %) 1.940.000      (  1,8  %) 
Salems kommun 3.620.000    (  3,09  %) 3.527.000      (  3,2  %) 
Stockholm Vatten AB 48.076.000 (41,09  %) 43.824.000      (39,8  %) 
Telge i Södertälje AB 36.080.000 (30,84  %) 34.727.000      (31,6  %) 
 117.004.000   110.000.000 
 
Genom styrelsebeslut i september 2009 har beslut tagits att preliminär avgift är slutlig 
avgift, den preliminära avgiften grundar sig på tre föregående årens verkliga utfall. 
Förändringen innebär ingen skillnad i beräkningsgrund men ger mjukare förändringar över 
åren och ett debiteringssystem som är lättare att förutse för kommunerna. Övriga intäkter 
har ökat från 9 % till 15 %.  
 

 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Intäkter 
Avgift Övr intäkt



 
För bolagets anläggningar, inventarier och fordon vid Himmerfjärdsverket, Eolshälls- och 
Järnaanläggningen samt alla anläggningar utefter tunnelsystemet har erforderliga 
försäkringar tecknats. 
 
Fastigheterna Hörningsholm 2:42 och 2:45 behandlas i skattehänseende som skattefri 
reningsanläggning. Fastigheten Hörningsholm 2:48 har ett taxeringsvärde på 16,2 mkr,  
Hörningsholm 2:214  är taxerat till 1,2 mkr samt att Hörningsholm 2:250 har ett 
taxeringsvärde på 0,7 mkr. 
 
Driftkostnaderna var 97,6 (86,1) mkr.  
Avskrivningar och finansiella kostnader var 39,8 (34,1) mkr. 
 
Intäkterna för året överstiger kostnaderna med 147,4 (348,2) tkr, mellanskillnaden överförs till 
obeskattade reserver i form av tidigare överavskrivning gottskrives. Den totala kostnaden delat 
med inkommande mängd vatten ger en kostnad om 2,90 (2,65) kr/m3.   
   
 

     

 
 
 
 
 
Syvab har sedan tidigare säkrat räntor genom s.k. ränteportfölj enlig fastställd finansieringspolicy 
2007. Finansieringsläget i ränteportföljen per 111231 var 330 (327 mkr )upplånat, medelränta 
4,01 % (3,94 %) och 3,72 (3,01) år genomsnittligt förfallotid. Finansieringspolicyn anger att max 
40 % av låneförfallen får ske inom en 12 månadersperiod, läget 111231 var 27 % (26 %). 
 
Likviditet 
Under året har ett lått satts om med konkurrensutsättning, tidigare lånegivare byttes ut. I 
likviditetskurvan nedan syns att omsättning av lån skedde i månadsskifte mars/april. 
Företagskontot har en kredit om 50 mkr.  Krediten var ej utnyttjad per 111231.    
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Elportfölj 
Elkostnader är den enskilt största kostnadsposten och motsvarar 16 % (19 %) av Syvab:s hela 
budget. Syvab har en elportfölj som har som syfte att hålla låga priser och stabilare prisnivåer.  
Elportfölj innebär att prissäkring görs med olika täckningsgrader enligt en fastställd norm.  
 
 

 
 
 

 
 
  



 
Investeringar 
Investeringar delas upp i tre kategorier: 

• Reinvesteringar – En femåring investeringsplan upprättas och godkänns av styrelsen. 
• Nyinvesteringar – Nya krav, ny teknik och investeringar som förbättrar arbetsmiljö, 

reningsresultat, processer eller ekonomi. Föredras och skall beslutas i varje enskilt fall 
med motivation och investeringskalkyler. 

• Akuta investeringar – Akut åtgärd som rapporteras till styrelse i efterhand för beslut om 
tillägg eller omprioritering i befintliga investeringsplaner. 

 
. 

 
 

 
 
 

 
Pågående arbeten till ett värde av 13,9 (73,6) mkr avslutats och aktiverats samtidigt som nya 
pågående arbeten startat till ett värde 29,4 (30,1) enligt fastställd plan. Detta innebär att 
kontot pågående arbeten ökat från 24,4 mkr till 39,9mkr.  
 
 
Nyckeltal 
Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av nyckeltal. Ur tabellen kan utläsas att 
soliditet och kassalikviditet är mycket låga och som skulle vara oroande för ett traditionellt 
företag.  Syvab är ett kommunalt bolag och soliditeten är låg då ägarna valt ett lågt eget kapital 
mot att man lämnar borgensteckning för samtliga lån.  När det gäller kassalikviditeten så betalas 
anslutningsavgifter 4 ggr per år till Syvab och kalenderåret visar en ögonblicksbild som inte är 
riktigt rättvisande för Syvab:s genomsnittliga likviditet. Om man tar en upplysning på Syvab kan 
man utläsa att bolaget har A-raiting och att inga betalningsanmärkningar finns. 
 
 
Nyckeltal    2007     2008      2009      2010 2011 
Nettoomsättning (tkr) 108 930 106 912 113 855 120 593 137608 
Resultat ef finansnetto (tkr) 1.757 -644 762 379 201 



Balansomslutning (tkr) 280 639 317 569 353 811 385 406 394904 
Soliditet 0,02 0,02 0,04 0,04 0,02 
Kassalikviditet 0,52 0,62 0,60 1,16 0,60 

 
 
 
Förslag till disposition av vinst 
Företaget redovisar ingen vinst för 2011. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till 
bolagsstämman förfogande fritt eget kapital om 14 432 kronor balanseras i ny räkning. 
  



 

Resultaträkning 
 
 
 2011 2010 
Nettoomsättning 
Anslutningskommunernas avgifter 117.004.000 110.000.000 
 
Övriga rörelseintäkter 20.604.141 10.593.007 
 
Summa nettoomsättning 137.608.141 120.593.007 
Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader (Not 10) -66.441.753 -55.978.019 
 
Personalkostnader (Not 1) -31.156.848 -30.142.917 
 
Avskrivningar (Not 2) -25.743.070 -22.384.750 
 
Summa rörelsens kostnader -123.341.671 -108.505.686 
 
Rörelseresultat 14.266.470 12.087.321 
 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 15.412 1.090 
 
Räntekostnader och liknande resultatposter -13.225.160 -10.820.392 
 
Övriga finansiella kostnader -879.923 -889.303 
 
Resultat efter finansiella poster 176.799 378.716 
 
Bokslutsdispositioner (Not 3) -147.407 -348.260 
 
Skatt på årets resultat -29.392 -30.456 
  
Årets resultat 0 0 
  



Balansräkning   
 
 
 
TILLGÅNGAR 111231 101231 
 
Anläggningstillgångar (Not 2) 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 169.432.842 174.837.082 
 
Maskinell utrustning 125.622.188 116.707.275 
 
Inventarier 6.902.200 7.597.165 
 
Pågående arbeten 39.897.246 24.412.508 
Summa materiella anläggningstillgångar 341.854.476 323.554.030
  
 
Omsättningstillgångar 
 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar (Not 4) 41.526.046 39.459.042 
 
Övriga fordringar (Not 5) 7.283.431 9.650.008 
 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter (Not 6) 3.067.064 3.193.894 

 
Kassa och bank 875.354 9.548.603 
 
Summa omsättningstillgångar 52.751.895 61.851.547 
 
 394.606.371 385.405.577 
  



EGET KAPITAL OCH SKULDER 111231 101231 
 
Eget kapital (Not 11) 
 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (120 st ) 120.000  120.000 
Reservfond 20.000  20.000 
 
Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 14.432  14.432 
Årets resultat                           0  0 
 
Summa Eget kapital 154.432 154.432 
 
 
Obeskattade reserver (Not 3) 9.715.007 9.567.600 
  
 
Långfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut (Not 7) 330.000.000 324.500.000 
 
Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut (Not 7) 0 2.000.000 
Leverantörsskulder 12.957.012 7.838.992 
Övriga skulder (Not 8) 6.231.213 6.543.947 
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter (Not 9) 35.548.707 34.800.606 
Summa kortfristiga skulder 54.736.932 51.183.545 
 
 394.606.371 385.405.577 
 
 
 
  
POSTER INOM LINJEN 
 
 
Ställda panter Inga Inga 
 
Ansvarsförbindelser Inga Inga 
 
  



Kassaflödesanalys, kkr 
 2010 2010 
 
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat 14.266 12.087 
Justeringar för poster som 
inte ingår i kassaflödet 
 Avskrivningar 25.743 22.385 
 Vinst (-) /förlust (+) vid 
 avyttring av inventarier -356 -251 
  39.653 34.221 
 
Erhållen ränta 15 1 
Erlagd ränta -12.330 -12.138 
Betald inkomstskatt -29 -40 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 27.309         22.044 
 
Förändringar i rörelsekapital  
 Ökning (-) /minskning (+) av fordringar 299 -11.411 
 Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder 4.805 502 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 32.413 11.135 
 
 
 
Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -46.137 -33.228 
Försäljning av inventarier 1.550 467 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -44.587 -32.761 
 
 
 
Finansieringsverksamheten  
Upptagna lån  5.500 47.500 
Amortering av skuld -2000 -16.337 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3500 31.163 
 
Ökning (+) /minskning (-) av likvida medel -8.674 9.537 
Likvida medel vid årets början 9.549 12 
Likvida medel vid årets slut  875 9.549 
  



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Allmänna upplysningar 
Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt 
uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. När allmänna råd från 
bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets 
rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges 
detta i särskild ordning nedan. 
 
Värderingsprinciper m.m 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
 
Fordringar 
Fordringar har upptagits till anskaffningsvärden varmed de beräknas inflyta. 
 
Periodiseringar 
Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. 
 
Definitioner av nyckeltal 
Nettoomsättning  
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansnetto  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och 
kostnader, bokslutsdispositioner och skatter 
 
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar 
 
Soliditet 
 Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. 
 
Kassalikviditet  
Omsättningstillgångar exklusive lager delat med kortfristiga skulder 
 
Upplysningar till enskilda poster 
 
Periodens leasingkonstnader har uppgått till 84 247 (137 802) kr. 
 
  



Noter 
 
Not 1 Personal  
 

 Medelantalet heltidsanställda inklusive projektanställda har under året varit 43,22      
     (41,98) varav kvinnor 14 st (11). 

 
 Personalkostnader Styrelse och VD Övriga anställda 
  2011 2010 2011 2010 
 Löner och andra ersättningar 1.188.326 1.146.845 17.594.879 16.923.105 
 Pensionskostnader 337.022 243.520 4.397.562 3.958.503 
 Övriga sociala kostnader 380.818 349.542 6.332.861 6.295.686 
 

Personalkostnader 2011, (summerat) 
Löner och andra ersättningar  18.783.205 
Pensionspremier   4.734.584 
Sociala kostnader   6.732.159 
Övriga personalkostnader   1.121.650 
Summa personalkostnader 31.371.598 

 
Styrelsen består av 8 personer varav 1 kvinna, företagsledning består av 3 män 
och 1 kvinna. Sjukfrånvaron under året var 4,72 % (2,74 %). Två personer har 
varit sjuka längre än 60 dagar, helt eller delvis, under året. Sjukfrånvaro för 
åldersgruppen under 30 år var 2,33 (3,12)%, från 30-49 år 2,36 (1,62) % och för 
åldersgruppen över 49 år 7,28 (4,10) %. 
VD har vid uppsägning rätt till max 24 månadslöner, egen uppsägningstid är 6 
månader. 
 

Not 2 Anläggningstillgångar och avskrivningar 
 

Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas anskaffningsvärde har 
minskat med statsbidrag och fördelas över den beräknade nyttjandeperioden.  

 Följande avskrivningstider har tillämpats: 
  Byggnader och mark   Inventarier 
  Mark Avskrives ej  Växthus  5 år 
 Konst Avskrives ej  Övriga inventarier  10/5 år 
  Reningsverk 33 år  
   Tunnlar 100 år         
  Byggnader /Bostäder 50 år 
  Växthus 15 år 
  Maskinell utrustning 15/10/5 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Reningsverk               2011             2010 
  Ingående anskaffningsvärden     316.090.292 273.610.812  
  Överfört från pågående arbeten 721.133 41.549.768  
  Inköp 641.800 929.712 
  Ingående statsbidrag -19.000.000 -19.000.000 
  Klimatbidrag för året-3.900.000               -3.900.000                 -3.900.000 
  Utgående ack. Ansk.värden 294.553.225 293.190.292 
  Ingående avskrivningar -163.287.869 -159.359.502 
  Årets avskrivningar -5.081.303    -3.928.367    
  Utgående ack avskrivningar -168.369.172 -163.287.869 
  Utgående planenligt restvärde 126.184.053 129.902.423     
  
 Tunnlar 
  Ingående anskaffningsvärde 98.085.587 98.085.587 
   Överfört från pågående arbeten     -     - 
  Ingående statsbidrag -12.000.000 -12.000.000 
  Utgående ack. Anskaffningsvärden 86.085.587 86.085.587  
  Ingående avskrivningar -70.604.363 -70.388.577 
  Årets avskrivningar -215.788               -215.786 
  Utgående ack. Avskrivningar -70.820.151 -70.604.363 
  Utgående planenligt restvärde 15.265.436 15.481.224 
 
 Ledningar 
  Ingående anskaffningsvärde 44.754.047 42.385.412 
  Överfört från pågående arbeten -  2.368.635  
  Inköp - - 
  Utgående ack. Anskaffningsvärden 44.754.047 44.754.047  
  Ingående avskrivningar -27.584.327 -26.517.115 
  Årets avskrivningar -1.138.268      -1.067.212 
  Utgående ack. Avskrivningar -28.722.595 -27.584.327  
  Utgående planenligt restvärde 16.031.452 17.169.720  
  
 Byggnader/Bostäder 
  Ingående anskaffningsvärde 2.678.983 2.678.983 
  Inköp - - 
  Utgående ack. anskaffningsvärden 2.678.983 2.678.983  
  Ingående avskrivningar -649.104 -595.525 
   Årets avskrivningar -53.582 -53.579 
  Utgående ack. Avskrivningar -702.686 -649.104 
  Utgående planenligt restvärde 1.976.297 2.029.879   
  
 Växthus 
  Ingående anskaffningsvärde 3.974.719 3.956.756 
  Inköp - 17.963 
  Utgående ack. Anskaffningsvärde 3.974.719 3.974.719 
  Ingående avskrivningar -2.632.342 -2.354.111 
   Årets avskrivningar -278.232      -278.231      
  Utgående ack. Avskrivningar -2.910.574 -2.632.342 
  Utgående planenligt restvärde 1.064.145 1.342.377    
  
 



 
 Mark    
  Ingående anskaffningsvärden 8.911.459 8.472.412  
  Inköp - 439.047 
  Utgående ack. anskaffningsvärden 8.911.459 8.911.459 
  
 Summa Byggnader och Mark 169.432.842 174.837.082 
     
  Maskinell utrustning 
  Ingående anskaffningsvärde 259.902.377 226.784.084 
  Överfört från pågående arbeten 13.212.589 27.712.148 
  Inköp 12.949.107 8.686.145 
  Ingående klimpbidrag -3.900.000 -3.900.000 
  Försäljning -750.000 
  Utrangerat -3.280.741 -3.280.000 
  Utgående ack. Ansk.värden 278.133.332 256.002.377 
  Ingående avskrivningar -139.295.102 -127.713.107 
  Årets avskrivningar -16.496.783 -14.861.995 
  Utrangerat 3.280.741 3.280.000 
  Utgående ack. Avskrivningar -152.511.144 -139.295.102 
  
 Summa maskinell utrustning 125.622.188 116.707.275 
  Ackumulerade överavskrivningar -9.715.007 -9.567.600 
  Bokfört värde 115.907.181 107.139.675 
  
 Inventarier 
  Ingående anskaffningsvärde 39.458.268 38.931.037 
  Överfört från pågående arbeten - 1.991.326 
  Inköp 1.610.461 826.125 
  Försäljningar -806.110 -1.070.220 
  Utrangerat - -1.220.000 
  Utgående ack. Ansk.värden 40.262.619 39.458.268 
  Ingående avskrivningar -31.861.103 -31.956.405 
  Försäljningar 776.320 854.882 
  Utrangeringar - 1.220.000 
  Årets avskrivningar -2.275.636 -1.979.580 
  Utgående ack. Avskrivningar -33.360.419 -31.861.103 
  Summa inventarier 6.902.200 7.597.165 
   
 Pågående arbete 
  Ingående värde 24.412.508 67.905.456 
  Inköp 29.418.460 30.128.929 
  Avslutade arbeten -13.933.722 -73.621.877 
 Utgående värde 39.897.246 24.412.508 
   
 Taxeringsvärden:   Hörningsholm 2:48    16.222.000 kr  
                                     Hörningsholm 2:45                    0 kr 
  Hörningsholm 2:42 0 kr  
                                     Hörningsholm 2:214 1.240.000 kr  (byggnad 498.000) 
                                    Hörningsholm 2:250         710.000 kr  
  



 
Not 3 Avser avskrivningar utöver plan 
 
Not 4 Kundfordringar 2011 2010 
 Anslutningskommunerna 37.418.751 36.876.479 
 Övriga kunder 4.107.295 2.582.563 
 Summa 41.526.046 39.459.042 
Not 5 Övriga fordringar 
    2011 2010 
 Skattefordringar 1.360.645 1.360.645 
 Skattekonto 1.775.261 1.754.285 
 Klimpbidrag 3.900.000 6.337.500 
 Övriga 247.525      197.578           
    7.283.431 9.650.008  
 
Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
    2011 2010 
 Pensioner 676.166 337.023 
 Recipientkontroll 145.000 140.750 
 El   1.093.103 1.312.779 
 Fakturor för vidarefakturering 220.501 153.178 
 Övriga interimsfordringar 932.294 1.250.164 
    3.067.064 3.193.894  
 
Not 7 Återstående skuld på upptagna lån: 
    2011 2010
  
 Nordea, långfristigt 330.000.000 290.000.000 
 SEB långfristigt - 34.500.000 
    330.000.000 324.500.000 
 
  
 SEB Kortfristigt - 2.000.000 
    - 2.000.000 
   

Bolaget har en beviljad kredit på 50 mkr kr per 111231. Kredit är ej utnyttjad per 
101231. SEB kortfristigt avser amortering 2010. 
 

Not 8 Övriga skulder 
    2011 2010 
 Momsskuld 5.703.394 6.043.708  
 Källskatt 498.427 475.932  
 Aktuell skatteskuld 29.392 24.307 
    6.231.213 6.543.947  
 
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
    2011 2010  
 El   797.041 1.334.253 
 Semester och löneskuld 936.837 929.041 
 Pensionsskatter 1.130.143 1.004.952 
 Sociala kostnader 490.126 462.087 



 Slamtransporter 610.838 206.699 
 Räntekostnader 839.165 894.951  
 Anslutningsavgifter 29.935.250 29.251.000 
 Övriga interimsskulder                809.307 717.623 
    35.548.707 34.800.606 
 
Not 10 Övriga externa kostnader 

Med övriga externa kostnader avses kostnader för drift av anläggningarna. I 
dessa kostnader ingår, kemikalier, el, underhåll, kontorsmaterial, telefon m m. 
Även främmande tjänster såsom konsult, arvoden och revision ingår i denna 
post. En detaljerad redovisning redovisas i bilaga 1. 

 
Revisionsuppdrag 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter 
det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana 
övriga arbetsuppgifter.  
 

    2011 2010 
 Mazars SET Revisionbyrå AB   
 Revisionsuppdrag 120.000 115.000 
 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 42.186 40.085 
 Övriga tjänster 15.000 20.000 
 
    
 Summa 177.186 175.085   
 
Not 11     Eget kapital 
 
 Antal A-aktier: 120 st med ett kvotvärde på 1.000 kr 
 
   Aktiekapital    Reservfond Balanserat     Årets 
      Resultat        Resultat 
 Ingående balans 120 000    20.000   14.432     0 
 Disposition enligt beslut av  
 årets årsstämma              0     0      
 Årets resultat              0               0 
    120.000    20.000   14.432      0 
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Ekonomi för åren 2006 - 2012 (tkr)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012
INTÄKTER
Brukningsavgift 93 500   105 500   103 300   106 500   110 000   117 004   117 000   119 741   
Övriga intäkter 3 269   3 584     3 926     7 356     10 594   20 619   12 415   19 619   

Varav rörelse 3 184           3 431             3 612             7 355             10593 20604 12415 19619

Varav räntor 85                153                314                1                    1 15

Summa intäkter 96 769  109 084  107 226  113 856  120 594  137 623  129 415   139 360   
KOSTNADER
Driftkostnader -71463 -82569 -80668 -81563 -86178 -97599 -92330 -95925 

Varav försäkringar -447 -494 -421 -402 -492 -493 -500 -505

Varav recepient -1595 -2666 -3494 -505 -3314 -5234 -3100 -2300

Varav Elström -14624 -22585 -19632 -22191 -23354 -22139 -22300 -22600

Varav kemilkalier -8958 -4194 -3894 -7435 -8462 -9877 -9990 -10090

Varav slamtransporter -6652 -6213 -7801 -6498 -6014 -6238 -8500 -8500

Varav lönekostnader -19529 -20594 -24801 -23874 -24485 -24561 -24265 -25170 

Varav pensionkostnader -4760 -5104 -5335 -5338 -4202 -4733 -4000 -3000 

Varav arvoden -187 -187 -185 -192 -222 -215 -330 -330

varav revision -170 -96 -153 -147 -175 -120 -150 -150

Varav övrigt -11040 -20436 -14952 -14981 -15458 -23989 -19195 -23280 

Kapitalkostnader -25295 -26508 -26524 -32289 -34391 -39995 -37060 -43405 
Varav räntor -6065 -7610 -10232 -9658 -10818 -13225 -14410 -16825

Borgensavgift -987 -987 -689 -883 -889 -880 -1000 -1000

avskrivningar -18227 -16162 -16281 -21142 -22385 -25743 -23650 -25580 

avskrivningar utöver plan -16 -1749 678 -606 -299 -147 2000 0

Skatt -11 -7 -34 -4 -25 -29 -25 -30
Utrangeringar

Resultat 0 0 0 0 0 0 0 0



 Bilaga 2 
 
 
 
Behandlingskostnader 
 

  
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
Brukningsavgift 

 
78.000 

 
84,000     

 
88,000     

 
89,000     

 
93,500     

 
105,500 

 
103,300  

 
106.500 

 
110.000 

 
117.004 

 
Avl.mängd Mm3 

 
39,301 

 
36,81 

 
35,566 

 
35,432 

 
36,500 

 
34,191 

 
39,653  

 
37.516 

 
41.522 

 
40.343 

 
Öre/m3 avlopp 

 
198 

 
228 

 
247 

 
251 

 
256 

 
309 

 
261  

 
284 

 
265 

 
290 
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§ 10 Förvaltningsberättelse och ekonomidelen   
 
I bifogat redovisas förvaltningsberättelsen och resultat och balansräkning för 2011. 
 
Budgeten för 2011 innebar att obeskattade reserver skulle användas till bl a för finansiering av utökad 
recipientundersökning. Resultat visar dock på ökade ”övriga rörelseintäkter” som innebär en 
resultatförbättring med 2,1 mkr, och förslag att avsätta 147 tkr till obeskattade reserver. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Att styrelsen godkänner: 
 
- året balans- och resultaträkning   
 
- årets resultat om + 147 407 balanseras som bokslutsdisposition till obeskattade reserver genom 
 överavskrivning. 
 
-  balanserad vinst om 14 432 balanseras i ny räkning. 
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