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NÄR DETTA SKRIVS är vi i början av april 2020 och vi 
är mitt uppe i coronapandemin. Vi står inför en stor 
utmaning där vi ska klara av vårt uppdrag att se till 
att avloppsvattenrening fungerar även när världen 
omkring oss satts på paus. 

OAVSETT HUR LÄNGE pandemin kommer att pågå gör 
vi vårt yttersta för att säkerställa att vår anläggning 
kan vara i drift hela tiden, bland annat genom att vi 
har delat upp personalen i olika arbetslag samt 
 säkrat leverans av nödvändiga kemikalier och 
 teknisk  utrustning.

VI HYLLAR VÅRA medarbetare som på ett lojalt sätt 
ser till att vår del av VA-försörjningen i våra ägares 
kommuner fungerar.

SAMTIDIGT SOM VÅRT uppdrag att driva Himmer-
fjärdsverket pågår i denna viruspandemi genomförs 
vårt  investeringsprojekt NKH (Nya krav Himmer-
fjärdsverket), med projektering och arbete med 
grund förstärkningen ute på anläggningen. Många 
av de planerings- och projekteringsmöten som 
 normalt hålls i ett byggprojekt måste nu skötas på 
distans, och kanske lär vi oss att arbeta på nya sätt 
som kan utveckla och effektivisera verksamheten 
framgent.

VI HAR FÖRBERETT oss och genomfört anpassningar 
av det befintliga verket för att klara våra utsläpps-
krav under ombyggnaden. Det är inte lätt men det 
måste gå. Kanske måste vi ha vissa lättnader i 
 kraven under vissa tidsperioder.

VI BYGGER EN pilotanläggning som kommer att ge 
oss kunskap om hur den nya processanläggningen 
ska drivas och hur vi snabbt ska kunna driftsätta de 
nya anläggningsdelarna. I pilotanläggningen kom-
mer vi även att integrera läkemedelsrening för att på 
så sätt uppfylla ägardirektivet om att vara förbe-
redda för framtida läkemedelsreduktioner när det 
nya Himmerfjärdsverket står klart. Pilotanlägg-
ningen byggs med ekonomiskt stöd från Natur-
vårdsverket.

PRAKTISKA FÖRBEREDELSER OCH upphandlingar av 
entreprenader och nyckelkomponenter har varit 
några av 2019 års stora utmaningar. Vi har nu 
 etablerat en genomförandeorganisation som står 
rustad att driva NKH-projektet.

DEN 14 JANUARI 2020 satte vi ner ”spaden i marken” 
och drog igång vårt största investeringsprojekt (Nya 
Krav Himmerfjärdsverket) sedan invigningen 1974 
och påbörjar bygget av en avloppsvattenrenings-
anläggning i världsklass. 

Vi värnar vårt vatten!

I en något annorlunda tid

VD har ordet

Carl-Olof Zetterman, VD
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Miljö | Process | Produktion
Belastning och reningsresultat
Antalet anslutna personer 2019 uppgick till 340 716 st enligt 
redovisning från respektive ägarkommun. Det är en ökning 
med 1,9 % sedan föregående år. Antalet anslutna person-
ekvivalenter (pe) uppgick till 246 100 och totalt inkommande 
flöde uppgick till 42,1 Mm3. Det ger ett medelflöde på  
115 000 m3/dygn och således fylldes 89 % av tillståndet på 
130 000 m3/dygn.

Samtliga gränsvärden underskreds 2019, se tabell nedan. 
Kvävereningen har fungerat mycket bra och de förstärkningar 
av reningen som infördes i samband med införandet av FAST-
systemet 2018 har gett önskad effekt för just kvävereningen. 
Övergången till FAST har dock medfört nya negativa effekter 
på reningens sista steg skivdiskfiltret. Reningen av fosfor och 
BOD har periodvis fungerat sämre och mycket arbete har lagts 
ned på detta reningssteg under året för att hitta lösningar.

FAST-systemet innebär dels att fosforreningen drivs med för-
fällning, mot tidigare simultanfällning, och dels att polymer 
doseras före och efter sandfånget för att förstärka avskiljningen 
av suspenderat material över försedimenteringen. Då FAST 
infördes hösten 2018 användes till en början en fällningskemi-
kalie som var en blandning av 10 % järnklorid och 90 % alumi-
niumklorid. Snabbt efter omställningen ökade mängden sva-
velväte i anläggningen. Andelen järn i fällningskemikalien var 
uppenbarligen för låg för att hålla svavelvätet i schack. Ökning-
en av svavelväte var så stor att det både blev ett arbetsmiljöpro-
blem och ett problem med korrosion på betongen i anläggning-
en. I januari byttes därför fällningskemikalien ut till enbart 
järnklorid och det har fungerat bra sedan dess. 

Intrimningen av förfällning för fosforrening har pågått under 
året. Det har inneburit en stor omställning för processen, som 
har gett upphov till nya problem att lösa. Upptaget av löst fosfat 
i den biologiska reningen visade sig var lägre än förväntat. Att 
hitta rätt dosering av fällningskemikalie för att både undvika 
alkalinitetsbrist, då fällningskemikalien förbrukar alkalinitet, 
och samtidigt ha en så hög fosforavskiljning som möjligt har 
varit en utmaning. Behovet av efterfällning med poly-

aluminiumklorid har ökat då avskiljningen av fosfat inte var 
tillräckligt hög i den biologiska reningen. Efterfällningen har i 
sin tur medfört negativa effekter i skivdiskfiltret, som är det 
 sista reningssteget innan utloppet. Då inte filtret avskiljer 
 tillräckligt med suspenderat material höjs utgående halt av 
BOD och fosfor. Detta gjorde att riktvärdet på BOD på 8 mg/l 
överskreds för andra och tredje kvartalet. 

En fokusgrupp tillsattes i augusti och kontinuerliga möten hölls 
året ut där handlingsplaner togs fram och insatta åtgärder följ-
des upp. En rad åtgärder gjordes i filtret med den maskinella 
utrustningen och doseringspunkter för kemikalier.

En stor åtgärd som gjordes i september var att släppa upp 
utgående halt kväve. Beslutet möjliggjordes av att kväverening-
en gått mycket bra hittills under året. Utgående resultat låg till 
och med augusti på 5,3 mg/l. Genom att sänka reningsgraden 
över fluidbädden fick skivdiskfiltret en chans till återhämtning 
och många underhållsinsatser och investeringar i anläggningen 
kunde genomföras. Beslutet att höja upp kvävet i kombination 
med de insatser som genomfördes var avgörande för att under-
skrida reningskravet för både fosfor och BOD. 

Biogas
Biogasproduktionen och substrattillförseln har varit stabila 
under 2019 och uppgick till i princip samma mängd som under 
föregående år. Totala gasproduktionen uppgick till 7,9 MNm3 
innehållande 63 % metan. Tillståndet på mottagande av 50 000 
ton externt organiskt material innehölls under 2019 då 49 600 
ton mottogs till anläggningen.

55 % av den producerade rågasen uppgraderades till fordonsgas 
och totalt producerades 2,33 MNm3 fordonsgas under året. En 
större andel gas hade kunnat uppgraderas, men efterfrågan på 
fordonsgas har minskat i Stockholmsregionen. EON och Aga 
har däför inte kunnat leverera gasflak i tillräckligt stor 
utsträckning för att möta produktionen. Andelen gas som 
 facklades ökade därför från 6 % till 10 % av den totala gas-
produktionen.

Fördelningen av producerad gas 2019:

Anläggningsdel Andel (%)

Biogasproduktion 55

Gasmotor 21

Uppvärmning pannor 14

Fackla 10

Parameter 2019 Villkor Typ av villkor

Kväve (Tot-N) (mg/l) 7,6 8
Begränsningsvärde som 
 årsmedelvärde

Fosfor (Tot-P) (mg/l) 0,36 0,4
Begränsningsvärde som 
 årsmedelvärde

BOD7 (mg/l) 7,5 8
Riktvärde som kvartalsmedel-
värde och gränsvärde som 
årsmedelvärde

COD (mg/l) 38 70 Riktvärde som årsmedelvärde
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Slam och uppströmsarbete
Slammet har haft god kvalitet under året och alla gränsvärden 
har underskridits. 98 % av slammet spreds på jordbruk eller 
lagrades in för framtida slamspridning på produktiv mark. 
Resterande del på 2 % förbrändes. 

För att bibehålla ett slam med god kvalitet, minska utsläpp av 
främmande ämnen och tungmetaller till recipienten samt för 
att arbeta för att enbart de ämnen som Himmerfjärdsverket är 
avsett för kommer till reningsverket bedrivs ett uppströms-
arbete.

En rad arbeten utfördes under året. 
• Besöksverksamheten för skolbarn har utvecklats ytterligare 

och 2 661 elever från skolor upp till och med gymnasiet kom 
under året till Himmerfjärdsverket och utbildades till vatten-
ambassadörer. 

• Provtagningen ute i tunneln startades upp under året och 
veckovis provtagning sker nu på 63 % av inkommande flöde 
ute i tunnelpåsticken. Arbetet har redan gett resultat där ett 
område har identifierats med kraftigt förhöjda utsläpp av 
nickel och dialog kring åtgärder är startad med den berörda 
 kommunen. 

• På Himmerfjärdsverket har två provtagningskampanjer 
 genomförts på inkommande externt material och på extern-
slam. Detta görs för att kartlägga bidraget av metaller från 
dessa strömmar. 

• Riktlinjer för avloppsvattnet från industrier har uppdaterats 
under året och finns på Syvabs hemsida. 

• Två informationsfilmer riktade till hushållen producerades 
och visades i livsmedelsbutiker i upptagningsområdet.

Produktion – Anläggning och underhåll
Mycket av det dagliga arbetet i en produktionsorganisation 
handlar om daglig drift och proaktivt underhåll. Nyckeln till 
framgång är ordning och reda och givetvis ett stort engage-
mang av varje medarbetare. Syvab styr sitt underhållsarbete 
med principer från Lean som vi hämtat från tillverknings-
industrin och ett avancerat underhållsystem som genererar 
aktiviteter som resurs- och tidsplaneras. Det tillsammans med 
erfarenhet borgar för ett gott resultat av vårt arbete. En del i 
detta är att etablera 5S i hela anläggningen. I korthet innebär 
det rätt sak på rätt plats och se till att det förblir så över tid.

Mycket fokus under året har lagts på slutfiltrering där vi haft 
både maskin- och processtekniska utmaningar. Om inte filter-
steget fungerar bra så påverkar det direkt utgående renings-
resultat för totalfosfor och BOD.

Vi har konstaterat att vår slambehandling är i behov av en 
mer omfattande uppgradering. Tillgänglighetskravet är stort 
och anläggningen körs på hög belastning dygnet runt. Till-
sammans med maskinleverantören arbetar vi systematiskt för 
att säkra tillgänglighet och undvika kostsamma reparationer.

Våra huvudpumpar som pumpar avloppsvatten från tunnel-

systemet femtio meter ner i berget till grovrening uppe på 
marknivå genomgår systematiskt förebyggande underhåll för 
att hålla energiförbrukning låg och att tillförlitlighet ska kunna 
 tillgodoses. Viktigt är att samtliga pumpar är tillgängliga så att 
flödesvariationer kan pareras och störande flödestoppar und-
viks i görligaste mån. Hur en stor pumpanläggning körs och 
hur verknings graden på respektive maskin utnyttjas har en 
 direkt påverkan på anläggningens totala elenergiförbrukning.

Vi värnar om en god och säker arbetsmiljö på vår anlägg-
ning. Vi har genomfört våra skyddsronder varje vecka. Syvabs 
skyddsombud och projektorganisation har även deltagit i en-
treprenören Veidekkes arbetsmiljöarbete för NKH-projektet. 

El – Energi och tillgänglighet
Vattenfall har för avsikt att förändra spänningsnivån på region-
nätet eftersom man har kapacitetsbrist och svårt möta det ökade 
effektbehovet i Stockholmsområdet. Syvab har genomfört en 
konsekvensutredning och en elkvalitetsmätning som utgör 
underlag för beslut av framtida inkommande spänningsnivå till 
Himmerfjärdsverket. 

Under 2019 har vi använt 23 019 MWh elenergi. Det är  
28 MWh mindre elenergi än under 2018.
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 Sedan 2015 ser vi en tydlig trend på minskad energianvänd-
ning och den beror på att vi vid utbyte av utrustning valt mer 
energieffektiva lösningar.

När vi bygger om vår processanläggning kommer elförbruk-
ningen att öka eftersom vi ska förse byggnadsarbetet med 
 energi samt driva tillfälliga processlösningar för att klara 
utsläpps kraven när delar av den gamla anläggningen byggs om. 

För att tillgodose lagkrav, säkerhet och tillgänglighet 
 genomförs årliga servicearbeten, besiktningar och kontroller av 
vår  elanläggning.

Vattenfall har genomfört periodisk årsrevision och en stor 
service av högspänningsanläggningen.  Anläggningen har varit 
i drift sedan 1974 och är trots sin ålder i mycket gott skick. 
Även en treårsrevision av hela elanläggningen Himmerfjärds-
verket har genomförts med gott resultat. 

Elsäkerhetsutbildningar (ESA 19) har genomförts under 
året. Alla på elavdelningen har gått en fördjupad del och övrig 
driftpersonal har gått delen ”instruerad personal”. 
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IT – Säkerhet och tillförlitlighet
Under året genomfördes arbetet med att säkerställa alla våra 
servitut för våra anläggningar, kopplat till Förnyelselagen och 
därmed säkra tillgänglighet till våra tunnelsystem. 

Under våren flyttade vi hem vår mejlserver för att tillgodose 
våra säkerhetskrav. Våra interna webbapplikationer så som 
 besökshantering, produktionsschema och info-skärmar har fått 
en genomgång. En visualiseringslösning av larmstatistik har 
utvecklats och installerats i planeringsrummet. 

Vi har börjat inventera vårt interna nätverk, detta för att byta 
ut gammal utrustning samt förbereda inför ombyggnationen, 
då nätverket passerar där.

I vår B-serverhall har det förekommit svavelväte i luften. 
 Svavelväte äter upp koppar och förstör servrar och vi blev 
 därför tvungna att flytta den. Den nya är uppbyggd och 
s ervrarna flyttade till säker lokal.

Projekt och anläggningsutveckling
Projektavdelningen hanterar såväl investeringar som mer 
omfattande underhållsprojekt, företrädesvis med flera aktörer. 
 Såväl interna som externa resurser utnyttjas vid genomförandet. 
Nedan följer några exempel på aktiviteter som genomförts 
under året.
• Herrarnas dusch- och omklädningsrum har genomgått en 

större renovering.
• En pilotanläggning, ett Himmerfjärdsverk i miniatyr, med 

MBR-rening byggs i gamla sandfilteranläggningen. Anlägg-
ningen utformas i princip som det framtida NKH-projektet. 
 Piloten kommer att ge värdefull kunskap om läkemedels-
rening till nytta för Syvab och hela branschen. Anläggningen 
kommer att vara färdig för idrifttagning under försommaren 
2020.  Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket.

• Syvabs märkningssystem har uppdaterats för att bättre 
 anpassas mot NKH-projektet.

• Studiebesök kommer att pågå under byggtiden av NKH- 
projektet. Det är viktigt att dessa kan ske med bibehållen 
 säkerhet och utveckling av den pedagogiska verksamheten i 
vårt miljö arbete. Det innefattar säkra gångvägar, utsiktsplats 
och bra pedagogiska verktyg för våra skolelever.

• En för stora delar av verket gemensam tryckstegrings-
anläggning har installerats i B1. Tidigare har renat avlopps-
vatten använts men nu kommer brutet dricksvatten att förse 
våra spolposter inomhus med vatten. Detta för att minska 
mängden aerosoler som kan utgöra en hälsorisk.  

• För att klara reningen under ombyggnaden har försedimen-
teringens linje 4 och 5 byggts om till returslamluftning. 
 Omrörare som luftar retur slammet, och återpumpnings-
pumpar har installerats i de två linjerna. Anläggningen tas i 
drift under 2020.

Projektet NKH – Nya Krav Himmerfjärdsverket
Planering och projektering av NKH-projektet har pågått under 
flera år, men eftersom byggstart var satt till januari 2020 fanns 
det en hel del förberedande arbeten som behövde slutföras 
under 2019.

Under året bestämdes funktion och storlek på tillbyggnaden. 
Tillbyggnaden skulle vara praktisk, robust och funktionell, men 
den skulle också vara estetiskt tilltalande och smälta in i land-
skapet. Resultatet blev en ljus, vacker byggnad som borgar för 
god arbetsmiljö. 

Tillbyggnaden kommer innehålla det nya reningssteget, som 
 består av membran som filtrerar avloppsvattnet så fint att 
 nästintill inga partiklar eller mikroplaster kommer vidare ut i 
 Östersjön.

Upphandlingen av byggentreprenörer och maskinleverantörer 
genomfördes enligt LOU. För att säkerställa ombyggnad, 
 sam tidigt som verksamheten är i drift och att vi håller våra 
 reningskrav, genomförs projektet i samverkan. 

Andra arbeten som gjorts är att säkerställa en bra grund-
läggning genom kompletterande geotekniska undersökningar. 
Det har även gjorts i ordning ytor för materialförvaring, 
 parkering och arbetsbodar, då många entreprenörer kommer 
arbeta på plats. Det har också skett en hel del förändringar i 
det  befintliga bassängblocket för att det under byggnationen 
ska kunna byggas om för att fylla nya reningsfunktioner.

Miljö | Produktion | Process
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Vatten
1 Pumpstation Eolshäll
2 Pumpstation Pilkrog
3 Tilloppstunnlar (tot 5 mil)
4 Grovgaller (2 cm spalt)
5  Huvudpumpstation (6 

pumpar)
6  Fällningskemikalie  

(Järn klorid)
7 Fingaller (6 mm hål), 6 st
8 Renshantering
9 Sandfång, 3 st
10 Sandtvätt, 2 st
11 Finsilar, 2 st
12 Rejektvattenrening, 2 st
13  Försedimenterings

bassänger, 14 st

14 Luftningsbassänger, 8 st
15  Ozonbehandling av retur

slam
16  Mellansedimenterings

bassänger, 16 st
17  Eftersedimenterings

bassänger, 16 st
18 Rotosil
19 Fluidbäddar, 4 st
20  Skivdiskfilter (dukstorlek  

10 µm), 6 st
21 Sandfilter
22 Utlopp (Himmerfjärden)

Slam/biomull
1 Flotation, 6 st
2 Förtjockare, 3 st
3 Förtjockarcentrifug
4  Mottagningsstation  

(externt flytande material)
5  Mottagningsstation  

(externt fast material)
6 Bioreaktorer, 3 st
7 Avgasningstorn
8 Slamlager
9 Centrifuger, 4 st
10 Slamsilos, 3 st

Biogas
1 Gasklocka
2 Gaspannor, 3 st
3 Gaskompressorstation, 5 st
4 Gasmotor
5 Fordonsgasanläggning
6 Gasfackla

Processkarta
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Utgående
42,1 miljoner m3

316 ton BOD7
15,1 ton fosfor
320 ton kväve

Material- och energiflöde 2019

Himmerfjärden

Gasanvändning
Totalproduktion 7,92 miljoner Nm3 
Till panna 1,147 miljoner Nm3

Till gasmotor 1,66 miljoner Nm3

Till uppgraderings-
anläggning (UGA) 4,354 miljoner Nm3

Till fackla 0,755 miljoner Nm3

Slam
Avvattnat slam   6 037 ton TS
Jordbruk   1 252 ton TS avvattnat slam
Förbränning   147 ton TS avvattnat slam
Lager   4 638 ton TS

Anslutna kommuner
340 716 personer, 20 000 pe från industrin

Himmerfjärdsverket
Energianvändning
 El  23 052 MWh
 Rötgas  17 780 MWh
 Totalt  40 800 MWh  
 
Kemikalieanvändning 
 Ekomix    468 ton
 Plusjärn  2 342 tom
 Polyaluminiumklorid  1 117 ton
 Polymer  154 ton
 Metanol  1 863 ton
 Fosforsyra  24 ton
 Nutriox  36 ton

Inkommande
42,1 miljoner m3

5 680 ton BOD7
154 ton fosfor
1 381 ton kväve



Fler elever besöker Syvab
Under 2019 var det rekordmånga skol-
elever som besökte Himmerfjärdsverket 
– mer än dubbelt så många jämfört med 
året innan. Satsningen på att locka barn 
och unga fortsätter, trots de stora bygg-
projekten på området.

INFORMATÖREN ROSANNA CLEVESJÖ 

 började på Syvab våren 2018, och med 
henne inleddes nysatsningen på att 
 utöka studiebesöksverksamheten på 
olika sätt.

– Vi började med att göra ett omtag av 
strategin, och gick igenom vad vi vill att 
den ska innehålla och vilka vi ska rikta 
oss till, säger hon.

En förändring blev att istället för att 
som tidigare enbart bjuda in elever ur 
årskurs fem, har de valt att erbjuda även 
elever i årskurserna fyra och sex att få 
komma i mån av plats. 

– Jag tog kontakt med alla grund-
skolor i våra upptagningskommuner – 
det är rätt många – och berättade om 
vad vi erbjuder och hur studiebesöket 
kan passa in i undervisningen.

Marknadsföringen lär ha bidragit en 
hel del till 2019 års rekordsiffror: 2 661 
elever besökte verket under året, jämfört 
med 1 233 elever året innan.

– Visst, en hel del beror nog på att vi 
är proaktiva, men vi märker också att det 
finns ett ökat intresse för vår verksamhet 
ute på skolorna, säger Rosanna Clevesjö.

Utöver studiebesöken på verket ser 
hon också till att själv åka ut till en del 
skolor för att sprida information om 
verksamheten på det sättet. Under 2019 
mötte hon 388 elever vid sådana besök, 
så totalt nådde hon ut till över 3.000 
elever det året.

NÄR ELEVERNA MED lärare kommer till 
Himmerfjärdsverket får de först ta del 

av en föreläsning inne i aulan. 

Då berättar Rosanna bland annat om 
varför avloppsvattnet renas, vattnets 
kretslopp och miljöpåverkan med fokus 
på Östersjön. Hon ger också ett histo-
riskt perspektiv och en global utblick på 
avloppsvattenrening.

– Vi vill att det ska vara både ett 
 samhälls- och miljöperspektiv, så att det 
blir tydligt vilken viktig funktion 
avlopps vattenrening har, säger hon.

En del av informationen handlar också 
om ”toalettvett”, det vill säga vad man får 
spola ner i avloppet och inte.

– Det här är en del av vårt uppströms-
arbete, alltså att bidra till att förbättra 
kvaliteten på avloppsvattnet, vilket på-
verkar reningsprocessen och i förläng-
ningen även miljön. Tanken är att elev-
erna sedan ska påverka sina föräldrar, 
och det tror jag kan vara en effektiv 
 metod att nå ut med budskapet.

Många av eleverna är nyfikna på 
 verkets sköldpaddor, som de har hört 
 talas om, och blir sedan häpna över hur 
mycket som följer med  avloppsvattnet till 
verket (precis som sköldpaddan Fredag 
har gjort). 

– Eleverna jag möter är miljömed-
vetna och att använda avloppet på rätt 
sätt är oftast självklart för dem. I övrigt 
tycker de att det är spännande med 
 tunnelsystemet som leder vattnet hit, och 
det är många som är tekniskt intresse-
rade och ställer detaljfrågor kring 
 reningsprocessen. Sådana frågor får jag 
sällan av vuxna besökare.

UNDER ARBETET MED den stora ombygg-
naden av Himmerfjärdsverket kan 
 besökarna inte längre gå samma väg runt 
 anläggningen som tidigare – delar av den 
är en byggarbetsplats – så under året har 
turen ändrats.

– Nu har vi gjort en slinga som ska 
kunna fungera under hela byggperioden, 

och kompletterat 
med en trevlig 
 utsiktsplats på 
 berget. Där får 
man en bra över-
blick över verket, 
inte minst när vi 
får kikare på plats. 
Vi ska också 
 komplettera ut-
siktsplatsen med 
ett tittskåp med 
bland annat exempel på vilka typer av 
”rens” vi plockar upp ur avloppsvattnet. 
Skåpet ska även rymma information om 
Östersjön, visa havet ”under ytan” och 
det som lever där.

Tanken är att eleverna på så sätt ska-
par en relation till havet, förklarar hon. 

– Jag tror att om man ser att Östersjön 
inte bara är en vattenyta utan en tredi-
mensionell fantastisk värld som vi både 
påverkar – bland annat genom det vi 
spolar ner i avloppet – och är beroende 
av, så vill man bevara det genom ändrat 
beteende. Det är något som ligger mig 
som biolog varmt om hjärtat, och jag 
hoppas att eleverna blir intresserade av 
Östersjön och att deras ambassadörskap 
bidrar till att fler ”spolar rätt”, säger 
 Rosanna Clevesjö.

Under det kommande året ska utsikts-
platsen färdigställas och hon har även 
andra idéer om hur studiebesöken skulle 
kunna förnyas.

– Vi har redan gjort om matplatsen 
 utanför aulan så att det blir trevligare för 
grupperna att sitta där och äta. Det ska 
sedan sättas upp bildskärmar där, med 
innehåll som är länkat till den app som vi 
håller på att utveckla för studiebesöken. 
Då får vi ökad interaktivitet vilket gör 
besöket ännu roligare! 

Rosanna Clevesjö
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D ET PÅGÅR JUST nu ett stort antal 
forskningsprojekt för att ta reda 
på vilka skador läkemedelsrester 

kan medföra i naturen – för att det blir 
någon form av skador råder det i alla fall 
inget tvivel om.  Samtidigt är det många 
aktörer inom VA-branschen som strävar 
efter att hitta sätt att rena avloppsvatten 
från läkemedel effektivt, sett både till 
reningsnivå och kostnad.

– Det är rimligt att tro att det på sikt 
kommer att införas nationella krav för re-
ning av läkemedel för svenska renings-
verk, säger Sara Söhr, processchef på 
 Syvab. 

Under 2019 har Syvab genomfört en 
förstudie för läkemedelsrening på Him-
merfjärdsverket, till stor del finansierad 
av Naturvårdsverket. Projektet genom-
fördes i samarbete med Ramböll, IVL 
Svenska Miljöinstitutet och Stockholms 
universitet (SU).

– Förstudien gjordes för att få ett 
 kunskapsläge på hur just vår recipient, 
Himmerfjärden, påverkas av utsläppen av 

läkemedelsrester från 
renings verket. Vi ville också 
få en bild av vilken renings-
teknik som är mest lämplig 
för just vårt verk, och vad 
detta skulle innebära för 
 investering för våra ägar-
kommuner,  säger hon.

REDAN I DAG reduceras en del 
av läke medelsresterna som 
finns i det inkommande 
vattnet i reningsprocessen 
på Himmerfjärdsverket. 
Men vissa rester finns fortfa-
rande kvar i det vatten som 
släpps ut. 

Förstudien visade att alla 
analyserade substanser låg 
på nivåer som klassificeras 
som ”låg risk” för påverkan i recipienten – 
alltså Himmerfjärden – med undantag för 
fyra substanser. Diklofenak fanns i en 
mängd som innebär ”måttlig risk”, medan 
det för Citalopram, Oxazepam och Raniti-

dine uppmättes nivåer som gör 
att de bedöms innebära ”hög 
risk” för påverkan.

– Det är generellt allt mer 
 läkemedel som används i 
 samhället; betydligt mycket 
mer nu än för bara några 
 decennier sedan. Det finns inte 
heller  något som tyder på att 
utvecklingen skulle börja gå åt 
andra hållet, säger Heidi 
 Lemström, biträdande process-
chef på Syvab.

Kroppen tar inte upp alla 
substanser i läkemedlen utan 
en del åker på naturlig väg ut i 
toaletten – i urin och avföring. 
Även substanser från läke-
medelskrämer finns i avlopps-
vattnet, eftersom en del ligger 

kvar på huden och sköljs bort när vi 
 duschar.

– Hur läkemedelsresterna påverkar 
 livet i Östersjön är inte något som vi har 
utrett, men flera forskningsrapporter från 

Läkemedelsanvändning ökar successivt, och därmed även mängden läkemedels
rester i avloppsvattnet som når reningsverket. En del av substanserna försvinner 
inte i den ordinarie processen, så under året har Syvab genomfört en förstudie för 
att komma närmare en lösning på  problemet.

Sara Söhr

Heidi Lemström

Noggrann förstudie  
inför  läkemedelsrening
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bland andra IVL och SU konstaterar de 
att vattenlevande växter och djur påver-
kas i längden av exponeringen, säger hon.

EN AV UTMANINGARNA när det gäller att 
hitta den bästa metoden för läkemedels-
rening är att göra en bedömning av vilka 
substanser som ska renas – inte enbart 
nu, utan på ett par decenniers sikt.

– Det går inte att bygga en ny renings-
anläggning vartannat år om det blir nya 
läkemedelsrester i avloppsvattnet, bero-
ende på vilka mediciner vi konsumerar. 
Ska vi ha hängslen och livrem och för-
söka rena allt till nollutsläpp så blir det 
väldigt dyrt, eftersom det kan innebära 
att vi behöver kombinera flera renings-
tekniker. Det skulle också ge ökade 
 miljökonsekvenser på andra områden 
 genom högre konsumtion av till exempel 
kemikalier och energi, säger Sara Söhr.

Heidi Lemström understryker att det 
därför är en rad aspekter som har tagits 
hänsyn till i förstudiens bedömning av 
vilken metod som kan passa bäst: teknik-
mognad, ekonomi, reningseffekt, logistik, 
effekt på miljön, kompatibilitet med 
 befintligt verk med mera.

Det visade sig att granulerat aktivt kol, 
GAK, skulle vara den mest lämpliga 
 metoden för Syvab. Det är en metod som 
även används i dricksvattenverk.

– Man kan förklara det som att kolet 
har många porer, där läkemedelsrester 
eller andra mikroföroreningar fastnar. 
Till slutet blir kolet mättat – det kan inte 
fastna något mer – och måste bytas ut. 
Att ersätta kolet är en stor kostnad i 
denna process, säger hon.

METODEN ÄR ALLTSÅ etablerad och i bruk 
på olika håll, men Syvab har valt att testa 
att använda den på ett nytt sätt.

– Vi ska undersöka om det går att 
 använda en rening i två steg, det vill säga 
att låta vattnet passera två GAK-filter i 
serie, säger Heidi Lemström. 

Provtagning på bryggan vid Himmerfjärds-
verket.

Syvab testar en ny metod för läkemedelsrening med granulerat aktivt kol (GAK), där vattnet 
går genom två filter. När det första GAK-filtret är mättat byts det ut, och vattnet leds om så att 
det nyaste kolet alltid infinner sig i andra steget.

GAK-
filter

Ink.

Utg.

GAK-
filter

GAK-
filter 
(ny)

Ink.

Utg.

GAK-
filter

Före byte Efter byte

När det första filtret blir mättat byter 
man ut det till nytt kol och byter ordning 
på filtren så att det alltid är det mer 
 mättade kolet som är först i ordningen. 
Syftet är att undersöka om det går att 
 utnyttja kolet en längre tid och således få 
ner kostnaderna. 

– Det som är unikt med denna lösning 
är att det vatten som passerar GAK- 
filtren först har passerat ett membran-
filter.  Vattnet efter membranfiltret är 
nästan partikelfritt och innehåller en 
 annan  uppsättning av bakterier som kan 
ha en påverkan på kapaciteten i GAK- 
filtren.

Nästa steg blir nu att bygga en pilot-
anläggning utifrån de principer som har 
slagits fast i förstudien. Det blir som ett 
komplett reningsverk i miniatyr, med 0,18 
procents kapacitet jämfört med vad det 
ordinarie verket kommer att ha år 2026.

– Det kanske låter lite, men det rör sig 
ändå om tolv kubikmeter vatten i 
 timmen som renas. Det är som pilot 
 betraktat en stor anläggning, vilket 
 behövs för att den ska kunna ge till-
förlitliga resultat. Drift erfarenheterna 
blir mer äkta än om vi hade gjort det i 
mindre skala.

Pilotanläggningen kommer att byggas 
och tas i drift under 2020, och en första 
utvärdering beräknas kunna göras 2021 
när kolet har blivit mättat. 

ENLIGT FÖRSTUDIEN SKULLE investerings-
kostnaden för läkemedelsanläggningen i 
full skala ligga på 433 miljoner kronor 
och den  löpande kostnaden  beräknas 
hamna på mellan 1,0–1,5  kronor per 
 kubikmeter och år.

– Årskostnaden är angiven i ett stort 
spann, vilket i första hand beror på en 
osäkerhet kring kolets livslängd. Men 
med hjälp av pilotstudierna kommer vi 

att kunna minska det spannet, säger 
Heidi Lemström. 

Hon berättar att det också skulle 
kunna gå att göra eget aktivt kol genom 
att använda det slam som genereras 
 tidigare i reningsprocessen.

– Det skulle dock innebära att vi 
 behöver investera i ytterligare en ny 
 anläggning, och dessutom kräver en 
 sådan process mycket energi, men det 
kan definitivt vara intressant att jämföra 
den kostnaden med att köpa nytt kol.

EN VIKTIG FÖRDEL med förstudien har 
 varit att bli bättre förberedda inför ett 
kommande beslut om krav på 
läkemedels rening.

– Inte minst eftersom det rör sig om 
en så stor investering. Då gäller det att vi 
vet vad som går att göra och vad som 
passar oss bäst. Vi har även byggt upp 
kunskaper inom området, vilket kommer 
att vara mycket värdefullt i både etable-
ring och drift, säger Heidi Lemström.

Hon konstaterar också att det går lätt 
att utöka kapaciteten i den lösning som 
har tagits fram i förstudien.

– Genom att lägga till fler kolfilter kan 
den dimensioneras om. Det är helt klart 
en fördel, och gör att den blir en fram-
tidssäkrad lösning.

Fakta
 ■ Diklofenak är den aktiva substansen i 
vissa mildare smärtstillande läkeme
del, bl a Voltaren.

 ■ Citalopram är ett antidepressivt 
läkemedel av typen SSRI.

 ■ Oxazepam är ett ångestdämpande 
och lugnande preparat som tillhör 
gruppen bensodiazepiner. 

 ■ Ranitidine minskar produktionen av 
magsyra.
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M ED ETT INVESTERINGSBESLUT i 
bagaget kom arbetet med NKH 
– Nya Krav Himmerfjärdsverket 

– in i en ny fas under 2019. Den stora 
ombyggnationen, som görs för att säker-
ställa en hög reningsnivå på vattnet som 
släpps ut i Östersjön, har funnits med i 
planerna under en längre tid. 

De senaste åren har flera stora föränd-
ringar skett i verket, med såväl ombygg-
nationer som helt nya byggnader, som på 
olika sätt har krattat manegen för 
 ombyggnaden. Men under 2019 ökade 
tempot och intensiteten i förberedel-
serna.

– NKH-projektet har pågått ända 
 sedan 2009 och nu är det äntligen dags 

att ta steget och 
 genomföra detta, 
som är Syvabs 
största 
investerings-
projekt  sedan 
 anläggningen 
 invigdes år 1974, 
 säger Carl-Olof 
Zetterman, vd på 
Syvab. 

EN AV FÖRBEREDELSERNA under året har 
handlat om att hitta det rätta arkitekto-
niska uttrycket för den stora tillbyggna-
den, som bland annat ska rymma en 
membranhall. Där kommer reningen ske 
med en för Himmerfjärdsverket ny 
 metod: MBR, vilket står för Membran 
BioReaktor och enkelt uttryckt innebär 
att avloppsvattnet filtreras i membran så 
att nästintill inga mikroplaster eller 
 partiklar släpps vidare till Östersjön.

– Det första förslaget var som en tradi-
tionell, fyrkantig industribyggnad. Men 
vi tänkte att om vi ska bygga något som 
ska stå i kanske 100 år så vill vi att det 
ska vara något som inte enbart utgår från 
funktion – det ska också vara vackert att 
titta på och passa in i landskapet, berät-
tar Ulrich Brauer, projektchef på Syvab. 

Med hjälp av Tengbom arkitektkontor 
fick de fram tre genomtänkta förslag på 
hur byggnaden skulle kunna se ut. Alla 
tre var rätt långt från en anonym indu-
stribyggnad, och det vinnande förslaget 
är en väldigt organisk byggnad, en ljus 
konstruktion som öppnar upp mot havet. 

– Det känns passande att den har 
 sedumtak och jag tror att den kommer 

att smälta in på ett 
naturligt sätt i 
 omgivningarna. 
Det lär också bli en 
trevlig arbetsmiljö 
för medarbetarna.

Carl-Olof Zet-
terman berättar att 
styrelsen och med-
arbetarna var över-
ens om att detta var det bästa förslaget.

– Överhuvudtaget så är medarbetarna 
hela tiden engagerade i arbetet med 
NKH-projekts olika steg. Det är verkli-
gen roligt, och en viktig faktor för att det 
ska bli lyckat i slutändan.

EN ANNAN AV årets arbetsuppgifter har 
varit att genomföra de upphandlingar 
som behövts för att välja allt från bygg-
entreprenörer till leverantörer av 
 membran.

– Att hitta en entreprenör som kunde 
passa till det här projekt var en utma-
ning. Vi har högt ställda krav, och det är 
ett komplicerat projekt som långt ifrån 
alla entreprenörer skulle klara av, säger 
Ulrich Brauer.

Efter år av planering och förberedande arbeten var det till slut dags att starta 
den stora ombyggnaden av Himmerfjärdsverket. Med planerad byggstart i 
januari 2020, gällde det att se till att allt förarbete blev klart under 2019.

Redo för ombyggnad!

Membranhallen kommer 
att ligga intill det befintliga 
 bassängblocket. 

Carl-Olof Zetterman

Ulrich Brauer
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Det blev till slut Veidekke Entreprenad 
AB som visade sig ha lagt det bästa an-
budet, och som fick skriva avtal om att i 
samverkan med Syvab bygga det nya 
Himmerfjärdsverket.

– Det där med samverkan är ett nyckel-
begrepp i det här projektet. Vi kan ju till 
exempel inte förvänta oss att entreprenö-
ren sitter inne med processkunskap 
kring vår verksamhet, så den delen måste 
vi som beställare stå för. Men samverkan 
gäller inom alla delar, med alla inblan-
dade leverantörer och konsulter.

Inför detta nya steg i projektet etable-
rades en byggledning på plats på verket, 
med Ulrich Brauer och hans team, 
f örstärkta av erfarna konsulter.

Att driva ett byggprojekt av den här 
 dimensionen genom samverkan kanske 
inte är det enklaste sättet att gå tillväga, 
konstaterar han.

– Men det är nog det bästa sättet. 
 Speciellt med tanke på att vi under hela 
tiden måste se till att verksamheten är i 
full drift så att vi klarar av att uppfylla 
 reningskraven.

ÄVEN DE GEOTEKNISKA förutsättningarna 
visade sig vara en utmaning. 

– Det har gjorts omfattande geo tekniska 
undersökningar under projekteringen, 
 vilket varit nödvändigt för att ta fram en 
metod för säker grundförstärkning och 
grundläggning nära den befintliga 
 anläggningen i anslutning till Himmer-
fjärden, säger Ulrich Brauer.

– Samtidigt har vi arbetat med att för-
stärka den biologiska reningen genom att 
använda befintliga processvolymer på ett 
kreativt sätt som ska fungera när delar av 
det gamla verket stängs av för ombygg-
nad för att kunna klara utsläpps kraven, 

säger Sara Söhr, 
processchef på 
 Syvab.

Det handlar om 
att de nu låter 
 delar av för-
sedimenteringen 
 temporärt bli 
 bioreaktorer och 
därmed förstärka 
bioreningen.

– Vi fick alltså satsa på att skapa en 
lösning som kommer att ge oss bättre 
förutsättningar att klara utsläppskraven 
under ombyggnadsperioden.

Hon berättar också att de under 2019 
har börjat bygga ”ett helt nytt renings-
verk” i anslutning till det gamla – en 
 pilotanläggning för läkemedelsrening.

– Det är visserligen i liten skala, 
 jämfört den ordinarie anläggningen. 
Men det kommer ändå ha en kapacitet 
motsvarande inflödet från ett samhälle 
med 1 500 invånare. Det har alltså vårt 
byggteam lyckats hantera parallellt med 
allt annat, säger hon.  

DEN FINANSIELLA DELEN av ett sådant här 
projekt rymmer förstås också flera stora 
utmaningar. Totalt beräknas ombyggna-
den kosta cirka 1,2 miljarder kronor, 
 vilket finansieras med lån.

– Vi har försökt bredda vår finansbas 
och hitta ”gröna” finansiärer som är in-
tresserade av att finansiera just till miljö-
projekt som detta. Det handlar dels om 
att få tillgång till kapital, men även att få 
bättre villkor än från de traditionella lån-
givarna, säger Lars-Göran Zetterman, 
administrativ chef på Syvab.

Tack vare att den kommunala affärs-
banken Kommuninvest gjorde en stor-

satsning på gröna 
lån, och att även 
Nordea kunnat 
 erbjuda det, öpp-
nades en möjlighet 
att få den finan-
siella delen på 
plats.

– Vi lånar med 
borgen från kom-
munerna, och det gör att vi kan hålla 
nere de finansiella kostnaderna i projek-
tet och få bra lånevillkor. Nu väntar en 
tung investeringsperiod, eftersom 70 
procent av investeringarna kommer att 
ligga under de första tre åren. Jag känner 
mig trygg inför detta med den finansiella 
lösning vi har och de samarbetspartner vi 
har hittat på den  finansiella sidan.

INFÖR BYGGSTARTEN BLEV det under 
 slutet av året också mycket att förbereda 
inför den kommande etableringen av 
 entreprenörer. Det har bland annat 
handlat om att göra i ordning ytor för 
 bodar och duschar för de som ska jobba 
med olika delar av projektet. 

De bodar som ska finnas på plats på 
området ska kunna räcka till så mycket 
som 130 personer – att jämföra med de 
att den ordinarie medarbetarskaran 
 består av 54 personer…

Vid årsskiftet var i alla fall samtliga 
 inblandade fullt i fas med sina förbere-
delser.

Arbetet är nu i full gång och under 
2023 kommer delar av den nya anlägg-
ningen att tas i bruk. Under de följande 
åren kopplas olika delar på successivt, 
och 2026 ska NKH-projektet vara i hamn 
– med ett ombyggt och  moderniserat 
 reningsverk.

Här kommer den 
nya anläggningen 

att byggas.

Det vinnande förslaget till 
ny membranhall smälter 
väl in i omgivningarna.
(Bild: Tengbom)

Lars-Göran ZettermanSara Söhr
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P
ROCESSINGENJÖRERNA Victor 
Kårelid och Stefan Berg ansvarar 
tillsammans med driftpersonalen 

för att de olika delarna av reningsproces-
sen fungerar så bra som möjligt, trots oli-
ka typer av påverkan från de byggprojekt 
som pågår på området.

– Andra halvåret 2019 har nog varit 
som ett slags ”genrep” inför den stora 
ombyggnaden som börjar efter årsskiftet. 
Det kommer garanterat att inträffa sånt 
som vi inte kan förbereda oss på som vi 
får lösa på bästa sätt när det uppstår, 
 säger Victor Kårelid.

Han berättar att de under hösten 2019 
hade en del avbrott när utrustning på vissa 
anläggningsdelar har behövt flyttas inför 
NKH-projektet, som när en av kulvertarna 
under det stora bassängblocket tömdes. 
Det medförde bland annat att el- och styr-
skåp till fluidbäddarna behövde flyttas.

– Då kunde det vara driftstopp som 
varade upp till en arbetsdag, även om det 
bara var vid något enstaka tillfälle det 
höll i sig så länge.

DET SOM HAR påverkat driften mest har 
dock varit bygget av den nya returslam-
luftningen som tas i bruk under 2020. 
Projektet inleddes till följd av att re-
ningskraven överskreds under 2017, och 
anläggningsdelen är tänkt att stötta re-
ningen under NKH-projektet. 

– För att stärka kvävereningen har vi 
tagit fyra sedimenteringsbassänger i an-
språk. Slammet ska ledas genom dessa 
ombyggda bassänger där det ”aktiveras” 
med hjälp av luft och sedan återförs till 
luftningssteget för att göra reningen mer 
effektiv, förklarar Stefan Berg.

Under hösten behövde en reningslinje 
i taget i luftningssteget stängas av i sam-

band med förberedande arbeten inför 
driftsättningen av returslamluftningen.

– Det pågick från augusti till decem-
ber, och det var inte en optimal period 
eftersom vattnet blir gradvis kallare 
 under hösten, vilket i sin tur sänker det 
biologiska slammets aktivitet. Det går 
nästan att likna vid när man bakar 
hemma: med kall temperatur så arbetar 
jästen mycket långsammare.

I slutet av november kom det dess-
utom stora regnflöden in till verket, och 
till slut räckte inte kapaciteten till. När 
det blivit för höga flöden har man fått 
leda förbi en del av avloppsvattnet för att 
skydda biologin i luftningssteget, vilket 
innebär att det släppts ut utan att ha 
 genomgått biologisk rening. Vattnet som 
förbileds samlas upp innan utloppet och 
provtas innan det släpps ut, allt enligt 
Syvabs utsläppskrav.

FULL DRIFT
trots stora byggarbeten

När aktiviteten kring den stora ombyggnaden av Himmerfjärdsverket 
(NKHprojektet) successivt ökar, dyker hela tiden nya utmaningar upp för 
dem som ska se till att driften hålls i gång som vanligt. Inflödet fortsätter 

som tidigare, så verksamheten kan ju inte ta någon paus.

Fyra sedimenterings-
bassänger har tagits i 
anspråk för returslam-
luftning.
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– Den begränsade kapaciteten i sam-
band med den höga belastningen inne-
bar att andra halvåret gick sämre än det 
första, men tack vare att vi hade skapat 
oss god marginal under första halvåret 
klarade vi ändå reningskraven under 
2019, säger Victor Kårelid.

YTTERLIGARE EN FÖRÄNDRING som sattes 
in efter att utgående halter av fosfor och 
kväve varit för höga 2017 var det så kall-
lade FAST-systemet. FAST är en förkort-
ning för ”Försedimentering, Avskiljning 
av Suspenderat material med Trippel-
dosering” och bygger i grova drag på att 
man tillsätter metallsalt och två typer av 
polymer för att få bort mer organiskt ma-
terial inför luftningssteget.

– Vi började med FAST under hösten 
2018, och på det stora hela taget har det 
haft positiva effekter, säger Victor Kårelid.

Det ledde till dock att det uppstod 
 problem med primärslamförtjockningen, 
berättar Stefan Berg. 

– Man kan beskriva det som att det 
blev ett mer ”fluffigt” slam. Normalt kör 
vi med två avvattningscentrifuger, men 
under en längre period var det tre igång, 
som alla kördes på max, vilket innebar 
att vi tappade redundansen, säger han. 

En annan komplikation var att de fick 
problem med höga svavelvätehalter vid 
övergången till FAST – något som blev ett 
arbetsmiljöproblem och kunde innebära 
en risk för korrosion på utrustningen. 
Detta ledde till att de bytte från ett me-
tallsalt baserat på aluminium till ett som 
är baserat på järn i början av 2019. 

Inom loppet av ett halvår hade de 
kommit till rätta med båda problemen.

– Det var barnsjukdomar i systemet, så 
efter det har det fungerat jättebra.

DET VAR I alla fall ett tydligt exempel på 
vad processingenjörerna många gånger 
ställs inför: att en parameter ändras på 
något håll i processen, och sedan sker 
förändringar längre bort i kedjan.

– Reningsprocessen är en väl genom-
tänkt och utarbetad helhet, så varje steg 
är beroende av att de föregående har 
fungerat som de ska, säger Victor Kårelid.

Han menar att de relativt ofta får 
agera reaktivt, och se till att hitta orsaker 
till avvikelser och ta fram åtgärder när de 
väl uppstår.

– Vi har generellt sett bra framförhåll-
ning när det gäller planerade arbeten, 
och på vilket sätt de kan komma att på-
verka processen. Men det är många 
gånger som vi inte lyckats förutse vilken 
omfattning det rör sig om och hur illa det 
kan bli. 

Stefan Berg konstaterar att även om de 
har bra koll på vad som händer i proces-
sen, när den löper på som normalt, så 
kan det ändå bli fråga om en del ”trial-
and-error” för deras del.

– Det är så otroligt många faktorer 
som spelar in i den här processen, så det 
går inte bara att vrida lite på ett reglage 
och sedan känna sig trygg med att allt 
flyter på. Det kan behövas en vecka för 
att utvärdera en åtgärd, just eftersom vi 
måste kunna säkerställa att det är effek-
ten av åtgärden vi ser, och inte resultaten 
av till exempel naturliga variationer. 

I DERAS ARBETE är det därför viktigt att 
ha en god dos tålamod, något som det 
ibland kan vara svårare att ha i ett stort 
byggprojekt.

– Visst, det är vanligt att vi får frågan 
”Hur snabbt kan vi genomföra det här?” 
från dem som ansvarar för byggprojektet. 
Men då får jag vissa gånger se till att 
bromsa. Även om det är en balansgång, 
för vi vill å ena sidan inte dra ut på bygg-
projektet om det inte finns en bra anled-
ning och å andra sidan måste vi väga in 
hur stor risk vi vågar ta när det gäller 
 process och reningsresultat, säger Victor 
Kårelid. 

Det är inte heller bara störningar i 
 reningsprocessen som kan påverka deras 
jobb, utan även sådant som att vissa 
 delar av anläggningen blir oåtkomliga 
under byggperioden.

– Vi har ju provtagare utplacerade på 
olika ställen i verket, och om det behöver 
stängas av där de står så är det oftast inte 
så lätt som att vi bara kan börja ta prover 
någon annanstans. Om vi går miste om 
analysresultat från vissa provpunkter 
tappar vi information som är viktig för 
att kunna styra processen.

Men Victor Kårelid understryker att 
de har ett gott samarbete på Syvab kring 
den typen av frågor.

– Inom organisationen har vi respekt 
för att vi inte behärskar varandras områ-
den, och kan därför diskutera öppet vad 
som ska prioriteras. Det finns en bra 
 förståelse och dialog, och vi har ju också 
ett gemensamt övergripande mål: att se 
till att bibehålla en så bra reningsprocess 
som möjligt för att på så sätt säkerställa 
god kvalitet på vattnet vi släpper ut i 
 Östersjön. Det är viktigt för oss att värna 
vårt vatten varje dag!

Stefan Berg och Victor Kårelid är tillsammans med driftpersonalen ansvariga för att 
verksamheten kan vara igång om vanligt, trots byggprojekten i och runt anläggningen.
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Vad var det som lockade med det här 
uppdraget?
– En av anledningarna till att jag  började 
engagera mig politiskt en gång i världen 
var att jag var upprörd över den utbredda 
användningen av skadliga kemikalier i 
samhället. Det gör att det nu känns väl-
digt stimulerande att få vara med på så 
nära håll i Syvab:s miljö arbete. Jag har 
förstås känt till verket, men hade inte 
varit där ute innan jag började i styrelsen.

Vad har du fått för bild av Syvab nu?
– Jag är jätteimponerad av det arbete 
som görs, när jag så konkret och på nära 
håll kan ta del av verksamheten – och se 
vilken omfattning det rör sig om. Det är 
också kul att se att de anstränger sig för 
att ligga i framkant av utvecklingen och 
undersöka nya möjligheter.

Är det något speciellt du tänker på?
– Just nu är det framför allt pilotförsöket 
med läkemedelsrening, vilket jag följer 
med spänning. Det är klokt att ta initia-
tiv kring det, för egentligen är det kon-
stigt att det inte har gjorts mer med reg-
leringar kring skadliga kemikalier, från 
politiskt håll. Det är bra att ligga före 
lagstiftarna genom att testa och utveckla 
ny teknik och nya metoder.

Vad tycker du karaktäriserar Syvab?
– En sak är att det är en mycket familjär 
stämning ute på verket. Jag får alltid ett 
väldigt gott bemötande av alla jag träffar 
där. Jag känner mig alltid välkommen. 
Det märks att medarbetarna respekterar 
varandra, och jag är övertygad om att en 
del av det beror på en god ledarstil och 
företagskultur.

Vilka är bolagets styrkor?
– Företagsledningen är helt klart en av 
styrkorna, eller tillgångarna kanske man 
ska säga. Just nu är det viktigt att ha koll 
på ekonomin, så att inte kostnaderna 
skenar iväg, med tanke på de stora pro-
jekt som pågår. Och det är jag övertygad 
om att ledningen har. Överhuvudtaget 
tycker jag att det finns en bra strategi 
med både ekonomisk och ekologisk håll-
barhet i fokus samtidigt. Det känns 
tryggt.

Vad tänker du om Syvabs roll i samhället?
– Bolaget har en jätteviktig roll när det 
gäller såväl att upprätthålla och utveckla 
reningsverksamheten som att bedriva ett 
uppströmsarbete. Det är inte lätt att 
kunna hantera bådadera, men det märks 
att det finns ett tydligt driv och målmed-
vetenhet inom Syvab.

Vilka är de kommande utmaningarna?
– För det första gäller det att få bygget 
att kunna genomföras inom både tids- 
och budgetramarna. Med ett projekt av 
den här dimensionen är det en ansenlig 
utmaning. Sedan blir det en utmaning 
att parallellt få till pilotförsöket med 
läkemedelsrening, så att det lever upp till 
förväntningarna och ger bra riktlinjer 
inför framtiden. Dessutom är en pågående 
utmaning att få in fler av de mindre 
kommunerna, för att börja ta hand om 
deras vattenrening.

Hur ser ditt eget miljöengagemang ut?
– Det tar sig många olika uttryck. Dels 
förstås i min roll som fritidspolitiker i 
Miljöpartiet – något som har tagit väldigt 
mycket tid de senaste åtta-tio åren – men 
även i mitt företag Rekostart. Jag fick 
mitt första barn i Danmark och mitt 
andra i Sverige, och jag märkte vilken 
skillnad det var mellan synen på vad 
barnvårdsprodukter får innehålla i de 
båda länderna. Det var en betydligt högre 
medvetenhet i Danmark. Det gjorde att 
jag drog igång bolaget.

Maria Antonsson (mp), ordförande  
i Stockholm Vatten och Avfall,  valdes  
in i Syvabs styrelse som vice 
ordförande vid årsmötet 2019.  
Hon uppskattar den familjära 
stämningen i bolaget och tycker att  
företags ledningen har en bra strategi.

”Bra strategi med både 
 ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet i fokus”

FOTO: ANDERS J LARSSON
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisning

Syvab är ett kommunalt aktiebolag som ägs av  kommunerna 
 Botkyrka,  Nykvarn, och Salem samt Stockholm  Vatten AB och 
 Telge i Södertälje AB.

Ägarförhållanden
Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra 
stockholmsregionens va-verksaktiebolag – SYVAB 
(nedan kallat Syvab), med org.nr 556050-5728  
lämnar härmed följande redogörelse för verksam- 
heten 2019.

Aktieägare:
Botkyrka kommun  20 aktier
Nykvarns kommun  20 aktier
Salems kommun  20 aktier
Stockholm Vatten AB  40 aktier
Telge i Södertälje AB  20 aktier
Totalt: 120 aktier

Styrelse:
Syvabs styrelse har under 2019 haft följande 
 sammansättning:

Ordförande: 
• Boel Godner, Telge i Södertälje AB

Vice ordförande: 
• Maria Antonsson, Stockholm Vatten AB

Ledamöter: 
• Mikael Amborn, Stockholm Vatten AB
•  Lennart Kalderén, Salem
•  Stefan Dayne, Botkyrka
•  Göran Nygren, Nykvarn (avliden)
•  Pär Klockar (Vision)
•  Elin Åfeldt (Kommunal/Ledarna/ 

Unionen/Sveriges ingenjörer) 
 
 
 

Suppleanter: 
• Love Bergström, Stockholm Vatten AB 
•  Kjell Bertilsson, Stockholm Vatten AB
•  Jan Brolund, Nykvarn
•  Anders Fredin, Botkyrka
•  Alexander Rosenberg, Telge i Södertälje AB
•  Arne Närström, Salem
•  Roger Persson (Vision)
•  Kenneth Öhman (Kommunal/Ledarna/ 

Unionen/Sveriges ingenjörer)

Revisorer:
Lekmannarevisorer:
• Michael Santesson, Stockholm Vatten AB
•  Per Ahlin, Botkyrka
 
Suppleanter:
• Håkan Tornesque, Nykvarn
•  Elisabeth Jacobs, Salem

Auktoriserad revisor: 
•  Patrik Zettergren

Suppleant: 
• Magnus Wennlöf

Verkställande direktör:
• Carl-Olof Zetterman 
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Bolagsstyrningsrapport
Styrelsens årsplan
Vid konstituerande mötet i juni fastställdes styrande handlingar 
för styrelsens arbete samt VD-instruktionen. Följande hand-
lingar fastställdes:
Finanspolicy, Riskpolicy, Miljö- och hållbarhetspolicy, 
 Kommunikationspolicy, Arbetsmiljöpolicy, Attestlista, Intern-
kontrollplan, Affärsplan och arbetsordning.   

Dessa handlingar ska årligen revideras och fastställas av 
 styrelsen enligt de nya ägardirektiv som beslutats 2019. 

Utvärdering av styrelse och VD
Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning granskas av 
bolagets tre revisorer. Den auktoriserade revisorn lämnar en 
revisionsberättelse där styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning behandlas. Revisionsberättelsen ger bolagsstämman 
vägledning i deras beslut om beviljande av ansvarsfrihet för 
 styrelsen. Bolagets två lekmannarevisorer lämnar en gransk-
ningsrapport. I granskningsrapporten lämnas redo görelse för 
lekmannarevisorernas granskning av företagets  förvaltning.

Närvaro på styrelsemötena
Under året har fyra styrelsemöten hållits. Styrelsen består av 
sex ledamöter, två fackliga ledamöter samt åtta suppleanter. 
Den genomsnittliga närvaron under året har varit 75 %  
(76 % 2018). VD har fört protokoll vid samtliga styrelsemöten 
under 2019. 

Bisysslor 
Ingen styrelseledamot har anmält att de har konkurrerande 
bisyssla. VD har inga uppdrag stridiga med bolagets 
 verksamhet. 

Löpande utvärdering /internkontroll
Ekonomisk uppföljning sker månadsvis. Finansieringspolicy 
har fastställts av styrelsen för antagande av vald risknivå. 
 Ekonomisk avrapportering med finansrapport som utfärdas av 
Internbanken görs på varje styrelsemöte. Styrelseprotokoll 
granskas av auktoriserad revisor. I den interna styrningen finns 
policys, ekonomihandbok, personalhandbok, rutiner samt 
internkontroll i ledningssystemet. 

Ärenden till ägarkommunerna
Syvabs styrelse har tagit investeringsbeslut för en större 
ombyggnad av Himmerfjärdsverket. Samtliga ägare har god-
känt investeringen, borgenstäckning har gjorts av samtliga 
kommuner.

Syvabs ägare har tecknat nytt aktieägaravtal samt tagit fram 
ägardirektiv och ny bolagsordning som fastställdes vid 
 ordinarie årsstämma i juni.

Styrelsens årliga bedömning av verksamheten 
Styrelsen för Syvab bedömer att bolaget har bedrivit verksam-
heten under året i överrensstämmelse med bolagsordningen 
och de kommunala befogenheterna. Styrelsen har utvärderat 
sitt eget och VDs arbete och anser att arbetet sker enligt lag och 
ägarnas direktiv.
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BOLAGET ÄR ETT aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, 
Nykvarn, Salem samt Stockholm Vatten AB och Telge i Söder-
tälje AB. Syvabs uppgift är att kostnadseffektivt driva Himmer-
fjärdsverket, pumpstationer, tunnlar och ledningar så att fast-
ställda krav klaras. Den långsiktiga målbilden som styrelsen 
beslutat omfattar:

1. Rent vatten, biogas och användbart slam
2. God resurshushållning
3. Hög säkerhet för personal och anläggning

Himmerfjärdsverkets anläggning är avsedd att vara en lång-
siktig investering för god miljö.

Aktiv processutveckling i nära samarbete med praktisk drift 
och effektiv uppföljning i eget driftlabb är förutsättningar för 
att möta framtidens krav på Himmerfjärdsverket. Långsiktiga 
reinvesteringsplaner har tagits fram som syftar till att förebyg-
gande investeringar genomförs, vilket ger minskade under-
hållskostnader. Anläggningen ska drivas och utvecklas så att av 
myndighet fastställda krav kan uppfyllas och att god resurshus-
hållning samt effektiv uppföljning erhålls. För att driva verk-
samheten har följande organisation gällt under 2019:
• Se organisationsschema nedan.

Viktiga förhållanden och väsentliga   
händelser under året
NKH-projektet har under året fortsatt med upphandling av 
samverkansentreprenör samt upphandling av membrananlägg-
ning och vissa nyckelkomponenter. Året har framförallt inne-
hållit detaljprojektering samt framtagande av systemhandlingar 
och bygghandlingar. Ombyggnationen kommer att ske 
 samtidigt som anläggningen är maximalt belastad. Det medför 
svårigheter att klara kravet på fortsatt god rening under 
ombyggnadsskedet, vilket planeras ske under åren 2019–2026.

Under 2019 har förstärkning av reningen gjorts genom infö-
randet av returslamluftning, vilket ska möjliggöra att renings-
kraven kan hållas under den stora ombyggnationen.

Syvab ansökte om bidrag hos Naturvårdsverket gällande 
 för undersökning av läkemedelsrening. Ansökan beviljades och 
förundersökning har genomförts och godkänts av Naturvårds-
verket. Efter förundersökning har ytterligare bidrag sökts för 
anläggande av en pilotanläggning som ska behandla läkemedel. 
Även denna godkändes och under hösten har byggnation av 
pilotanläggningen pågått. Sammantaget har bidrag beviljats för 
läkemedelsrening om ca 12,7 miljoner kronor.

Information om  
verksamheten
Syvab driver Himmerfjärdsverket, pumpstationer, tunnlar och ledningar som leder 
avloppsvatten till verket. Bolaget renar avloppsvatten, producerar biogas som  förädlas 
till fordonsgas samt framställer biomull. 

Administration
Administration/HR-chef
Lars-Göran Zetterman

Projekt
Projektchef

Ulrich Brauer

Produktion
Bitr. prod.chef

Tomas Paulsson

Projekt 
Bitr. projektchef
Stephen Milton

Administration 
och Ekonomi

Service
Löneadmin.

Eva Lindström

Service

Process
Processchef

Sara Söhr

Labb och 
instrument

Process
Bitr. Processchef
Heidi Lemström

Process

El 
Elingenjör

Kjell Wåhlgren

El

IT
IT-chef

Kenneth Öhman

IT Produktion Projekt

VD
Carl-Olof Zetterman

NKH-projektet
Projektchef

Kontroll/kvalitet
Projektledare 

Petter Björkman
Projektadmin. 

Therese Paulander
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Studiebesöksverksamheten har utvecklats och antalet besök 
har ökat. Prioriterat är besök från skolor och totalt besökte 
2 661 (1 797) elever vår anläggning 2019. Det innebär att 
 antalet elever som besökt oss har ökat med 50 %. Förutom 
skolelever har vi många besök från företag, institutioner och 
internationella intressenter här på Himmerfjärdsverket. Totalt 
har 3 144 (2 062) personer besökt oss under 2019.

I medeltal har antalet anställda varit 50,46 (47,85) varav 
33,55 % (34,29) är kvinnor. Sjukfrånvaron har minskat under 
2019 och hamnade på 5,65 % (6,08). Arbetsmiljögruppen 
(skyddskommittén) har hållit fyra ordinarie sammanträden 
under året.
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Sjukfrånvaron har minskat till 5 490 timmar (5 641).
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Övertidsuttaget har minskat med 4,6 % jämfört med 2018, det 
totala antalet övertidstimmar uppgick till 1 720 (1 801) timmar. 
Det har varit ett medvetet mål att minska övertidsarbete, dels 
av hälsoskäl men också av kostnadsskäl. Den goda utvecklingen 
har uppnåtts genom ett gott förbyggande underhåll och att sys-
tematiskt arbeta bort felfunktioner. Ett omfattande arbete har 
också gjorts gällande prioritering av larm. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer
Det så kallade Syvab-paketet är nu beslutat av samtliga ägare 
och ger en god styrning av verksamheten för framtiden.  
I Syvab-paketet ingår ett nytt modernt aktieägaravtal, bolags-
ordning, ägardirektiv och avtal gällande Eolshälls  frånkoppling. 

Det nya avtalet innebär en utökning av antalet styrelseleda-
möter. Syftet med förändringen är att varje ägares möjlighet till 
påverkan av Syvabs verksamhet och ansvarsfördelningen i 
 styrelsen ska motsvara nyttjandeandelen i Syvab.

De nya ägardirektiven är ett bra ramverk för verksamheten och 
ägarnas förväntning på bolagets utveckling. 

Finansiering för NKH-projektet är nu beslutad och projektet 
har gått in i en genomförandefas under 2019. Projektet beräk-
nas vara slutfört 2026 och kostnadsberäknas till 1 181 miljoner 
kronor i 2014 års kostnadsnivå. Marknadsrisker beräknas 
 kunna uppgå till 180-360 miljoner kronor vilket kommer att 
tillföras projektet i ett senare beslut.

Risken för överhettning i Stockholmsregionens byggnads-
projekt kan komma att påverka genomförandet negativt, 
 eftersom kapacitet hos entreprenörer och tillgången på nyckel-
kompetens är begränsad under genomförandeperioden. Det 
finns risker vid ombyggnad av befintlig anläggning och även 
markförhållanden som är komplicerade för tillbyggnaden. 

Himmerfjärdsverket är idag maximalt belastat och har små 
kapacitetsmarginaler. Samtidigt ska ombyggnad ske under full 
drift och med bibehållna reningsresultat. Detta är en stor 
 utmaning och det finns en risk att gränsvärden överskrids. 
 Förstärkningsarbeten i processen har gjorts under 2019 för att 
minimera riskerna och arbetet planeras för att en så liten del av 
anläggningen som möjligt i taget tas ur drift för ombyggnation. 
Det går dock inte att undgå det faktum att belastningen är den 
historiskt högsta och ligger på gränsen av vad befintlig anlägg-
ning kan hantera. 

En ytterligare osäkerhet är när volymerna från Eolshäll, som 
idag renas hos Syvab, kan kopplas över till Henriksdalsverket. 
 Tidpunkten påverkar belastning, dimensionerings förutsätt-
ningar, investeringskostnader och Syvabs nya miljötillstånd, 
som kan behöva förnyas under genomförandefasen. Vid en ny 
tillståndsprövning finns en risk för ytterligare skärpta miljökrav 
i ett nytt miljötillståndsbeslut.
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Ägarnas behov av tillgänglig kapacitet vid Himmerfjärds-
verket ska prioriteras före anslutning av nya  kommuner. 
Beslut i ägargruppen krävs för anslutning av nya kom-
muner. Det är uttalat från ägarna att anslutning av nya 
kommuner i första hand ska ske som försäljning av tjänst 
av avloppsvattenrening, istället för att nya  kommuner 
blir delägare i bolaget.

Ett regeringsuppdrag om framtida slamanvändning  
på produktiv jordbruksmark pågår på nationell nivå.  
I förutsättningarna ingår stopp för slamspridning och 
krav på återvinning av fosfor. Om resultatet blir i  enlighet 
med direktivet är risken stor för kraftigt ökade kostnader 
för slamhantering.

Forskning och utveckling
Syvab har beviljats bidrag om 2 miljoner kronor från 
Naturvårdsverket för att utreda ett principförslag för 
införandet av ny teknik för läkemedelsrening vid 
Himmer fjärdsverket. Projektet har slutredovisats under 
hösten 2019 och en fortsättning pågår med pilotanlägg-
ning som även den finansieras med bidrag (10,6 Mkr).

För att vara effektiva idag och väl rustade för  kommande 
miljöutmaningar har Syvab som ambition att utveckla 
 avloppsrening och produktion av biogas. Vi stödjer och 
medverkar därför i ett flertal utvecklingsprojekt. Sam-
arbete sker med högskolor, universitet, myndigheter och 
forskare vilket främjar och utvecklar vår verksamhet. 
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Erforderliga försäkringar har tecknats för bolagets anläggningar, 
inventarier och fordon vid Himmerfjärdsverket, Eolshälls- och 
Järnaanläggningen samt alla anläggningar utefter tunnelsyste-
met. Utöver företagsförsäkring för anläggningen har ansvars-, 
styrelse- samt tjänstereseförsäkringar tecknats. 

Biogasproduktionen har varit god under 2019. Vi producerade 
2 325 030 Nm3 och målet var satt till 2 400 000 Nm3. Vi ser en 
vikande efterfrågan på fordonsgas som främsta orsak till att 
leveransmålet inte kunde infrias.
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Driftkostnaderna var 132,3 Mkr (130,1). Avskrivningar och 
finansiella kostnader var 44,23 Mkr (38,7). De totala anslut-
ningsavgifterna delat med inkommande mängd vatten ger en 
kostnad om 3,75 kr/m3 (3,87).  
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Finansieringsläget i ränteportföljen per 2019-12-31 var 630 Mkr 
(430) upplånat, medelränta 1,04 % (1,61) och 2,2 år (2,8) 
genomsnittlig räntebindningstid. Genomsnittlig kapital-
bindningstid är 2,0 år (2,3). Finansieringspolicyn anger att 
max 70 % av låneförfallen får ske inom ett år, läget 2019-12-31 
var 25,7 % (25,1).

Finansiell riskhantering
Bolagets ränterisk är främst kopplad till den räntebärande 
 skulden, vilken per balansdagen uppgick till 630 Mkr. Risk-
nivån har fastställts genom en finansieringspolicy som styrelsen 
har tagit ställning till och fattat beslut ska gälla för bolaget. 
 Säkringsinstrumenten utgörs av en portfölj innehållande olika 
typer av räntederivat. Säkringsinstrumentet består av vanliga 
ränteswapar där bolaget byter ränteflöde med banken och 
 därmed betalar en fast ränta mot en finansiering till rörlig ränta 
eller tvärtom. Säkringsinstrumentets nominella belopp netto får 
inte överstiga säkrad posts nominella belopp. Derivaten till-
sammans med fasträntelånen uppgår till netto 402 Mkr med 
avseende på säkring till fast ränta, att jämföra med säkrad posts 
nominella belopp 630 Mkr. Marknadsvärdet för derivat uppgick 
per 2019-12-31 till -16,0 Mkr (-17,8).

Likviditetsrisk
Bolaget arbetar kontinuerligt med sin likviditet och har en 
checkkredit om 100 Mkr för att balansera likviditetsrisken. 
Krediten var ej utnyttjad per 2019-12-31.   

Kreditrisk
Bolaget eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet på bolagets 
motparter. Leverantörer, kunder och entreprenörer bedöms 
genom företagsupplysningar och krav ställs på finansiell 
 förmåga och kreditvärdighet vid upphandlingar. Upphandling 
sker enligt LOU och dess regelverk.

Kommun 2019 Fördelning % 2019 2018 Fördelning % 2018

Botkyrka kommun         36 600 000    23,1      36 865 000    24,1

Nykvarns kommun           2 900 000    1,8        2 865 000    1,9

Salems kommun 5 060 000    3,2        4 825 000    3,2

Stockholm Vatten AB 66 600 000    42,2      63 515 000    41,4

Telge i Södertälje AB         47 040 000    29,7      44 930 000    29,4

Summa       158 200 000    100,00    153 000 000    100,00

Ekonomisk information
Ägarnas avgifter till företaget var 158,2 Mkr (153,0). Övriga intäkter 18,1 Mkr (16,6).
Årets resultat uppgår till -0,2 Mkr kronor efter finansiella  poster. Underskottet justeras genom 
utnyttjande av över avskrivning. De slutliga anslutningsavgifterna fördelas enligt nedan: 
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Investeringar
Investeringar delas upp i tre kategorier:
• Reinvesteringar – en femårig investeringsplan upprättas och 

godkänns av styrelsen
• Nyinvesteringar – nya krav, ny teknik och investeringar  

som förbättrar arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller 
 ekonomi. Föredras styrelsen, och ska 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 32,7 Mkr (158,7) har avslutats 
och aktiverats, samtidigt som nya pågående arbeten startat till 
ett värde av 87 Mkr (71,4) enligt fastställd plan. Detta innebär 
att kontot Pågående arbete ökat från 37,4 Mkr till 91,7 Mkr. 

Flerårsjämförelse
Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form  
av nyckel tal.  

Nyckeltal      2015 2016 2017 2018 2019

Rörelsens intäkter (tkr) 152 064 151 566 161 550 169 638 176 275

Resultat efter finansiella 
poster (tkr)

 2 234  670 378 851 -243

Balansomslutning (tkr) 521 201 534 951 530 561 565 183 743 660

Soliditet 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Kassalikviditet 1,46 1,00 0,69 0,50 1,72

Förslag till disposition av vinst
Verkställande direktören och styrelsen föreslår att till 
 årsstämman förfogande fritt eget kapital om 14 432 kronor 
balanseras i ny räkning.
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2019-01-01 2018-01-01

Not 2019-12-31 2018-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 158 200 000 153 000 000

Övriga rörelseintäkter 18 075 109 16 637 764

Summa rörelsens intäkter 176 275 109 169 637 764

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 -90 256 854 -88 686 699

Personalkostnader 5 -42 033 357 -41 422 751

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -36 917 294 -30 248 816

Summa rörelsens kostnader -169 207 505 -160 358 266

Rörelseresultat 7 067 604 9 279 498

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 6 9

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -7 310 983 -8 428 987

Summa resultat från finansiella poster -7 310 977 -8 428 978

Resultat efter finansiella poster -243 373 850 520

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan 243 373 -150 463

Summa bokslutsdispositioner 243 373 -150 463

Resultat före skatt 0 700 057

Skatt på årets resultat 8 0 -700 057

Årets resultat 0 0

Resultaträkning
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TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 305 209 631 283 680 801

Maskinell utrustning 9 169 759 073 175 667 143

Inventarier 9 8 851 410 10 257 910

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 9 91 677 957 37 372 940

Summa materiella anläggningstillgångar 575 498 071 506 978 794

Summa anläggningstillgångar 575 498 071 506 978 794

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10 54 861 389 52 314 689

Övriga fordringar 11 3 023 727 3 440 633

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 2 349 556 2 442 422

Summa kortfristiga fordringar 60 234 672 58 197 744

Kassa och bank

Kassa och bank 107 926 975 6 960

Summa kassa och bank 107 926 975 6 960

Summa omsättningstillgångar 168 161 647 58 204 704

SUMMA TILLGÅNGAR 743 659 718 565 183 498

Balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 13 120 000 120 000

Reservfond 20 000 20 000

Summa bundet eget kapital 140 000 140 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 14 432 14 432

Summa fritt eget kapital 14 432 14 432

Summa eget kapital 154 432 154 432

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 16 010 122 16 253 494

Summa obeskattade reserver 16 010 122 16 253 494

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 14 630 000 000 430 000 000

Övriga skulder 14 1 942 760 2 320 397

Summa långfristiga skulder 631 942 760 432 320 397

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 15 0 44 158 348

Leverantörsskulder 35 210 043 17 741 556

Övriga skulder 16 14 193 340 9 743 849

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 46 149 021 44 811 422

Summa kortfristiga skulder 95 552 404 116 455 175

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 743 659 718 565 183 498

Balansräkning

Förändringar av eget kapital

Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt

Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 120 000 20 000 14 432 0 14 432

Årets resultat 0 0

Belopp vid årets utgång 120 000 20 000 14 432 0 14 432
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Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS (KKR) Not 2019  2018

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat   7 068 9 279

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   30 249

Avskrivningar 36 917

Vinst (-) / förlust (+) vid avyttring av anläggningstillgångar   -24 -555

   

Förändring avsättning pensioner -94 2 415

Erhållen ränta   - -

Erlagd ränta   -7 834 -8 725

Betald inkomstskatt   -723 -34

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 35 310 32 629

Förändringar av rörelsekapital     

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar   -1 314  -693

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder   25 481  6 007

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten   59 477  37 943

      

Investeringsverksamhet      

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -107 423  -80 149

Försäljning av inventarier 9 24  793

Kassaflöde från investeringsverksamhet   -107 399  -79 356

     

Finansieringsverksamhet      

Förändring checkkredit -44 158  41 414

Lån hos kreditinstitut   200 000   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   155 842  41 414

     

Ökning (+) / minskning (-) av likvida medel   107 920  1

Likvida medel vid årets början   7  6

     

Likvida medel vid årets slut 1)   107 927  7

1) Avser kontantkassan 10 7

Bank 107 917 -

107 927 7
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Not 1  Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlig-
het med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3) vid 
upprättande av finansiella rapporter.

Företaget tillämpar generellt kompo-
nentuppdelning av investeringar och 
då pågående arbeten aktiveras. Vid 
avskrivning av kontorsbyggnad och 
bostadshus tillämpas viktad avskrivning 
för olika komponenter i fastigheterna.

Principerna är oförändrade jämfört 
med föregående år.

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i 
svenska kronor och beloppen anges i 
tkr om inget annat anges.

Periodiseringar
Periodisering av intäkter och kostnader 
har skett enligt god revisionssed.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats 
enligt den indirekta metoden varvid 
justering skett för transaktioner som 
inte medfört in- eller utbetalningar. Som 
likvida medel klassificeras kassa.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har 
värderats till anskaffningsvärdet om 
inget annat anges.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta.

Leasing
Periodens leasingkostnader har uppgått 
till 105 730 kr (115 986). Samtliga leasing-
avtal klassificeras som operationell lea-
sing, vilket innebär att leasingkostnaden 
fördelas linjärt över leasingperioden.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas i den period de 
presteras.

Resultat efter finansnetto
Resultat efter finansiella intäkter och 
kostnader men före extraordinära intäk-
ter 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.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna 
skrivs av linjärt över tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperiod förutom 
Mark och Pågående arbeten som inte 
skrivs av.

Byggnader och mark Antal år
Mark Skrivs ej av
Markanläggningar 20
Konst Skrivs ej av
Reningsverk 20–50
Tunnlar 100
Ledningar 33
Byggnader/bostäder 20–50
Maskinell utrustning 5–15

Inventarier 
Övriga inventarier 5–10

Aktivering av låneutgifter
Låneutgifter belastar resultatet för det 
år vilket den hänför sig, utom till den 
del de inräknas i ett byggnadsprojekts 
anskaffningskostnader. Aktivering av 
låneutgifter sker när de är hänförbara till 
byggnadsprojekt som tar betydande tid 
att färdigställas innan de kan användas.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser 
årets skattepliktiga resultat och den del 

av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika 
beloppet enligt de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen.

Ersättningar till anställda
Pensioner
Bolagets pensionsplaner för ersättning 
efter avslutad anställning omfattar både 
avgiftsbestämda och förmånsbestämda 
pensionsplaner. I avgiftsbestämda 
 planer betalar företaget fastställda 
avgifter till en separat juridisk enhet. 
När avgiften är betald har företaget 
inga ytterligare förpliktelser. I förmåns-
bestämda planer beräknas skulden 
och avgiften med hänsyn till bland 
annat bedömda framtida löneökningar 
och inflation. Samtliga pensionsplaner 
redovisas som avgiftsbestämda planer 
vilket innebär att avgifterna redovisas 
som kostnad i takt med att pensionerna 
tjänas in. Bolagets premieinbetalningar 
har genererat ett överskott som kan 
 användas för framtida premie-
betalningar.

Förvaltningsfastigheter
Syvab äger fastigheter i närområdet 
för att säkra marken och säkerställa 
skyddsområdet runt reningsverket, 
samt för möjligheten till eventuell ut-
byggnad i framtiden. Fastigheterna an-
vänds främst för internt behov såsom 
kontor och uthyrning till entreprenörer, i 
ett fall även som bostad.

Marknadsvärdet på Syvabs fastigheter 
har beräknats utifrån taxeringsvärdet 
som ska uppgå till 75 % av marknads-
värdet (se not 10).

Säkringsredovisning
Säkringsredovisningen tillämpas för 
derivatinstrument som ingår i ett 
dokumenterat säkringssamband. För 
att säkringsredovisningen ska kunna till-
lämpas krävs att det finns en ekonomisk 
relation mellan säkringsinstrumentet 
och den säkrade posten som överens-
stämmer med möten för riskhantering. 
Ett säkringsförhållande är effektivt om 
säkringsinstrumentet i hög utsträckning 

motsvarar värdeförändringar hänförliga 
till den säkrade risken. Det krävs också 
att säkringen effektivt skyddar den 
risk som är avsedd att säkras och att 
säkringsdokumentation upprättats. 
Bedömningar om huruvida säkrings-
redovisningen ska tillämpas görs vid 
ingången av säkringsrelationen. Bedöm-
ningen av om villkoren för säkrings-
redovisning är uppfyllda görs per varje 
balansdag därefter. Redovisningen av 
värdeförändringen beror på vilken typ 
av säkring som ingåtts.

Förluster hänförliga till den säkrade 
risken redovisas inte så länge som 
säkringsförhållandet består. Företaget 
använder endast finansiella instrument 
med extern motpart som säkringsin-
strument. Även den säkrade posten har 
extern motpart. Huvudsakligen används 
ränteswapar.

Per 2019-12-31 finns det inga derivat 
som bedöms falla utanför säkrings-
redovisningen och därmed påverkas 
inte resultaträkningen av marknads-
värdesförändringen.

Säkringsinstrumentets nominella 
belopp netto får inte överstiga säkrad 
posts nominella belopp. Derivaten 
tillsammans med fasträntelånen uppgår 
till netto 402 Mkr med avseende på 
säkring till fast ränta, att jämföra med 
säkrad posts nominella belopp 630 Mkr.

Räntekostnaden för derivat inom ramen 
för säkringsredovisningen redovisas 
löpande i resultaträkningen som en 
del av bolagets räntekostnader med 
hänsyn tagen till periodisering av 
upplupen ränta.

 2019 2018
Marknadsvärde  
för derivat, tkr  -15 984 -17 760
 
Offentliga bidrag
Syvab har erhållit offentliga bidrag 
som är förenade med krav på framtida 
prestation, så kallade villkorade bidrag. 
Dessa skuldförs när bidraget erhålls 
och intäktförs när bidragsgivaren 
godkänt prestationen.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar 
och bedömningar om framtiden.

De uppskattningar och antaganden 
som kan komma att leda till störst 
risk för väsentliga nedskrivningar av 
redovisade värden avseende tillgångar 
och skulder är främst värderingar av 
pågående nyanläggningar. Här ingår 
bl.a. utveckling/försök av anläggningar/

tillämpningar av skärpta krav för rening 
av avloppsvatten. Dessa utvecklings-
projekt/försök kan resultera i negativa 
utfall vilket kan medföra att de helt 
eller delvis kommer att kostnadsföras i 
framtiden och ej leda till en kommande 
investering.

Varje år prövas om det finns någon 
 indikation på att någon tillgångs värde är 

lägre än dess motsvarande redo visade 
värde. Föreligger en sådan  indikation så 
beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta 
av tillgångens verkliga värde med av-
drag för försäljningskostnader och dess 
nyttjandevärde.

Bolaget har ett skattemässigt under-
skottsavdrag om sammanlagt 33 tkr 

(0). Då bolaget är ett kommunalt ägt 
bolag, som normalt inte ska generera 
överskott, bedömer styrelsen att vinster 
framgent ej kommer att uppkomma. Av 
detta skäl redovisar bolaget inte någon 
uppskjuten skattefordran avseende 
ackumulerat skattemässigt under-
skottsavdrag. 

Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
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Not 3 Ersättning till revisorer 2019 2018

Revisionsbyrån Fyrtornet AB

Revisionsuppdrag 238 500 210 000

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 30 000 40 000

268 500 250 000

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitets

säkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 4 Övriga externa kostnader 2019 2018

Övriga externa kostnader 90 256 854 88 686 699

90 256 854 88 686 699

Not 5 Personal 2019 2018

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 51,00 48,00

varav kvinnor 17,00 16,00

varav män 34,00 32,00

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD:

Löner och ersättningar 1 480 462 1 387 524

Pensionskostnader 350 040 341 030

1 830 502 1 728 554

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 26 411 916 23 815 400

Pensionskostnader 2 542 226 5 494 272

Övriga personalkostnader 1 730 897 1 520 131

30 685 039 30 829 803

Sociala kostnader 9 517 816 8 864 394

Summa styrelse och övriga 42 033 357 41 422 751

Upplysningar 
Till enskilda poster
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Könsfördelning i styrelse och företagsledning 2019 2018

Antal styrelseledamöter 8 8

varav kvinnor 3 2

varav män 5 6

Ledningsgrupp 5 4

varav kvinnor 1 1

varav män 4 3

VD har vid uppsägning rätt till 24 månadslöner, egen uppsägning är 6 månader.

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2019 2018

Räntor 6 9

6 9

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 2019 2018

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 249 479 6 975 540

Övriga finansiella kostnader 1 061 504 1 453 447

7 310 983 8 428 987

Not 8 Skatt på årets resultat 2019 2018

Aktuell skatt - -700 057

- -700 057

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt - 700 057

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 % (22) - -154 013

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -13 043 -546 044

Ej skattepliktiga intäkter 20 204 -

Ej värderat underskottsavdrag -7 161 -

Redovisad effektiv skatt - -700 057

Upplysningar till  
enskilda poster
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Not 9 Materiella anläggningstillgångar

BYGGNADER OCH MARK

Mark Avskrives ej

Markanläggningar  20 år

Konst Avskrives ej

Reningsverk 20–50 år

Tunnlar 100 år

Ledningar 33 år

Byggnader/bostäder 20–50 år

Maskinell utrustning 5–15 år

Inventarier  5–10 år

Reningsverk 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 357 094 263 306 190 605

Överfört från pågående arbeten 8 017 642 50 903 658

Inköp 536 886 -

Utrangeringar -19 726 457 -

Utgående ack. anskaffningsvärden 345 922 334 357 094 263

Ingående ack avskrivningar -202 686 097 -197 180 442

Årets avskrivningar -7 141 149 -5 505 655

Utrangeringar 19 726 457 -

Utgående ack avskrivningar 190 100 789 202 686 097

Utgående planenligt restvärde 155 821 545 154 408 166
Bidrag för reningsverk har erhållits enligt följande: 
 1974 statsbidrag 19 000 000
 2010 Klimatbidrag, biogasanläggning 3 900 000
 2013 Energibidrag 1 260 000

Tunnlar 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 88 280 587 88 280 587

Utgående ack. anskaffningsvärden 88 280 587 88 280 587

Ingående avskrivningar -72 388 741 -72 105 500

Årets avskrivningar -291 330 -283 241

Utgående ack. avskrivningar 72 680 071 72 388 741

Utgående planenligt restvärde 15 600 516 15 891 846
Bidrag för tunnlar har erhållits enligt följande:
  1974 statsbidrag 12 000 000

Ledningar 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 44 917 727 44 917 727

Utgående ack. anskaffningsvärden 44 917 727 44 917 727

Ingående avskrivningar -36 541 555 -35 534 633

Årets avskrivningar -621 786 -1 006 922

Utgående ack. avskrivningar 37 163 341 36 541 555

Utgående planenligt restvärde 7 754 386 8 376 172

Upplysningar till  
enskilda poster

Org.nr. 556050-5728  Syvab Årsberättelse 2019 31



Byggnader/Bostäder 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 97 013 966 51 498 799

Inköp 2 002 989 -

Överfört från pågående arbeten 20 561 538 45 515 167

Utgående ack. anskaffningsvärden 119 578 493 97 013 966

Ingående avskrivningar -7 688 418 -6 196 720

Årets avskrivningar -2 904 477 -1 491 698

Utgående ack. avskrivningar 10 592 895 7 688 418

Utgående planenligt restvärde 108 985 598 89 325 548

Bidrag för reningsverk har erhållits enligt följande 
 2014 Bidrag avseende ökad reningskapacitet på ett energieffektivt, klimatsmart och 
miljöriktigt sätt, 15 000 000 kr

Mark 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 12 450 982 12 450 982

Utgående ack. anskaffningsvärde 12 450 982 12 450 982

Markanläggningar 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 3 292 669 401 393

Överfört från pågående arbeten 1 564 753 2 891 276

Inköp - -

Utgående ack. anskaffningsvärden 4 857 422 3 292 669

Ingående avskrivningar -64 582 -44 517

Årets avskrivningar -196 236 -20 065

Utgående ack. avskrivningar 260 818 64 582

Utgående planenligt restvärde 4 596 604 3 228 087

SUMMA BYGGNADER OCH MARK 305 209 631 283 680 801

MASKINELL UTRUSTNING 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 462 201 281 411 227 130

Överfört från pågående arbeten 2 384 101 43 767 076

Inköp 15 134 574 7 207 075

Utrangering -18 830 793 -

Utgående ack. anskaffningsvärden 460 889 163 462 201 281

Ingående avskrivningar -286 534 139 -266 695 611

Utrangering 18 830 793 -

Årets avskrivningar -23 426 744 -19 838 528

Utgående ack. avskrivningar 291 130 090 286 534 139

SUMMA MASKINELL UTRUSTNING 169 759 073 175 667 142

Ackumulerade överavskrivningar -16 010 022 -16 253 494

Bokfört värde 153 749 051 159 413 648

Upplysningar till  
enskilda poster
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INVENTARIER 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 54 599 477 54 410 652

Överfört från pågående arbeten 140 824 658 475

Inköp 788 248 1 545 501

Försäljningar -208 450 -2 015 151

Utgående ack. anskaffningsvärden 55 320 099 54 599 477

Ingående avskrivningar -44 341 567 -44 015 448

Försäljningar 208 450 1 776 589

Årets avskrivningar -2 335 572 -2 102 708

Utgående ack. avskrivningar 46 468 689 44 341 567

SUMMA INVENTARIER 8 851 410 10 257 910

Pågående arbete 2019 2018

Ingående värde 37 372 940 124 712 056

Inköp 86 973 875 71 396 536

Avslutade arbeten -32 668 858 -158 735 652

Utgående värde 91 677 957 37 372 940

Bidrag har erhållits gällande förstudie läkemedelsrening med 1 986 260 kr

Taxeringsvärden Taxeringsvärde (kr):

Hörningsholm 2:42 6 888 000

Hörningsholm 2:214 2 015 000

Hörningsholm 2:250 1 298 000

Hörningsholm 2:45 0

Hörningsholm 2:231 1 107 000

Hörningsholm 2:48 284 000

Marknadsvärdet på Syvabs fastigheter beräknas utifrån taxeringsvärdet som ska uppgå till 75 %  av marknadsvärdet.  

Not 10 Kundfordringar 2019-12-31 2018-12-31

Anslutningskommunerna 51 937 500 49 437 500

Övriga kunder 2 923 889 2 877 189

54 861 389 52 314 689

Not 11 Övriga fordringar 2019-12-31 2018-12-31

Skattefordringar 1 350 423 627 210

Skattekonto 1 169 756 2 490 204

Övriga 503 548 323 219

3 023 727 3 440 633

Upplysningar till  
enskilda poster
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Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019-12-31 2018-12-31

Pensioner 64 236 201 906

Recipientkontroll 103 000 103 000

El 971 752 986 289

Övriga interimsfordringar 1 210 568 1 151 227

2 349 556 2 442 422

Not 13 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 120 1 000,00

Antal/värde vid årets utgång 120 1 000,00

Not 14 Långfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31

Skulder till kreditinstitut 630 000 000 430 000 000

Förfallotid senare än 5 år från balansdagen 630 000 000 430 000 000

Övriga skulder 1 942 760 2 320 397

Förfallotid senare än 5 år från balansdagen 0 449 385

Not 15 Checkräkningskredit 2019-12-31 2018-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 100 000 000 100 000 000

Krediten är utnyttjad med 0 kr (44 158 348 kr) per den 20191231.

Not 16 Övriga skulder 2019-12-31 2018-12-31

Momsskuld 4 303 183 6 735 406

Källskatt 700 422 666 049

Sociala avgifter 727 761 675 234

Övriga skulder 8 461 974 1 667 160

14 193 340 9 743 849

Övriga skulder avser offentliga bidrag. Mer information finns under Noter.

Upplysningar till  
enskilda poster
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Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019-12-31 2018-12-31

Anslutningsavgifter 41 550 000 39 550 000

Semester- och löneskuld 2 035 544 1 789 904

Löneskatt pensionsmedel 731 467 806 307

Upplupna utgiftsräntor 307 536 830 281

Övriga interimsskulder 1 524 474 1 834 930

46 149 021 44 811 422

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Den 1 januari 2020 togs det nya tillståndet daterat 2016-05-30 i anspråk. I och med detta har nya villkor införts på verksamheten. 

 Tillståndet är begränsat till maximal belastning på 350 000 pe.

När anläggningen är fullt utbyggd regleras reningskraven till följande:

Kväve: 6 mg/l

Fosfor: 0,2 mg/l

BOD: 5 mg/l

Under byggperioden råder följande villkor:

Kväve: 8 mg/l

Fosfor: 0,4 mg/l

BOD: 8 mg/l

Den 7 januari inledde samverkansentreprenören Veidekke sin etablering för genomförandet av byggnationsarbetet av NKH-projektet. 

Enligt huvudtidsplanen ska den första av åtta processlinjer vara klar för driftsättning Q3 2022. Helt genomförd beräknas den nya 

 processanläggningen stå klar år 2026 då även Eolshällsvolymerna ska bortkopplas och kapacitet att ansluta nya volymer föreligga.

 

Not 19 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst 14 432

14 432

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres 14 432

14 432

Upplysningar till enskilda poster  
och övriga upplysningar
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Styrelsens påskrift
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Spola bara ner  
toapapper, kiss och bajs

Tops, bindor, tamponger, våtservetter, pappers-
näsdukar, kondomer, snus, hår, tandtråd m.m 

slänger du istället i en papperskorg. Det kommer 
cirka 2 300 kilo skräp till verket varje dag!

Hushållsfett ska inte  
spolas ner i avloppet

Hushållsfettet stelnar så fort det har lämnat  
ditt hem och orsakar stopp i avloppsrören och 

pumparna. I värsta fall blir det översvämning hos 
dig eller hos din granne. Torka istället ur stek-
pannan med hushållspapper innan diskning. 

Har du överblivna matoljor eller hushållsfetter 
samlar du ihop dem i en större förpackning, t.ex.  
i en mjölkförpackning och lämnar in till din åter-

vinningscentral, så blir det biogas. Eller så låter du 
matfettet vara kvar i sin förpackning och slänger 

den istället i en soppåse/restavfall.

Duscha, diska, tvätta  
och städa miljösmart!

Var en miljövän och välj miljömärkta produkter 
både för dig och ditt hem, så minskar mängden 

kemikalier som cirkulerar i våra vatten.  
När du väljer produkter i din butik,  håll utkik 

efter  produkter märkt med Svanen, Bra Miljöval 
och EU-blomman.

Lämna in överblivna  
kemi kalier och medicinrester
Aceton, lösningsmedel, färgrester, oljor m.m. 
 lämnas in på din närmaste miljöstation, som  
finns på återvinningscentralerna. Medicin- 
rester lämnas in på apoteken eller där man  

har köpt dem. Reningsverken kan bara rena  
fosfor, kväve och organiskt material.

Tänk på Östersjön innan du spolar

Att spola rätt är lätt 

Syvab Himmerfjärdsverket, 147 92 Grödinge | 08 410 776 00 | E-post: info@syvab.se | www.syvab.se


