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DET ÄR BÅDE utmanande och inspirerande för mig 
att få efterträda tidigare VD i denna historiska tid, 
med den största ut- och ombyggnaden av Himmer-
fjärdsverket sedan det invigdes 1974.

VI ÄR MITT uppe i ombyggnaden av Himmerfjärds-
verket. Det är en stor investering och ett kompli-
cerat arbete, som påverkar driften av verket. När 
den nya anläggningen tas i drift kommer vi att ha  
ett reningsverk med den modernaste tekniken.  
Avloppsvattnet kommer att renas till en helt ny nivå. 
Vi kommer att minska belastningen på Östersjön 
och bidra till att det ska förbli ett levande hav även  
i framtiden.

VÅRA MEDARBETARE PÅ Syvab har under året varit 
engagerade inom flera områden i projektet, bland 
annat inom detaljprojekteringen av tillbyggnaden, 
inköp av utrustning och framtagandet av den funk-
tionsbeskrivning som beskriver hur anläggningen ska 
styras i framtiden. Genom att delta i alla delar är vi 
med och säkerställer att vi får den anläggning vi vill 
ha. Vi utvecklar också kunskapen i den nya tekniken 
inför framtida drift av den nya anläggningen. 

DRIFTEN UNDER OMBYGGNADEN är mycket kompli-
cerad. Anläggningsdelar tas successivt ur drift för 
ombyggnad och anläggningen drivs då med samma 
belastning, men med lägre kapacitet. Provisoriska 
drift- och styrsätt används. Att få balans i den bio-
logiska reningen till följd av alla ingrepp är en 

utmaning. Våra ordinarie utsläppsvillkor överskreds 
med knapp marginal under 2021. Vårt tillstånd 
 tillåter dock Syvabs tillsynsmyndighet att medge 
att utsläppsvillkor tillfälligt får överskridas  under 
 ombyggnadsarbeten. Vår ansökan om   tillfälliga 
 utsläppsvillkor godkändes och därmed har alla 
 villkor uppfyllts. 

PILOTANLÄGGNINGEN SOM TOGS i drift för cirka ett  
år sedan är en kopia av nya Himmerfjärdsverket, 
med kaskadkväverening och membranfilter (MBR). 
Anläggningen har dessutom ett kompletterande 
 avslutande reningssteg med läkemedelsrening. 
 Anläggningen fick bidrag från Naturvårdsverket och 
vi kan konstatera att tekniken fungerar bra. I pilot-
anläggningen lär vi oss mycket om vårt kommande 
reningsverk. Lärdomar från piloten har även 
 implementerats i  huvudprojektet. 

MED SPÄNNING SER jag fram emot den nya anlägg-
ningen som växer fram och jag vill slutligen ge en 
eloge och rikta ett stort tack till alla Syvabs med-
arbetare som dagligen hittar lösningar för att få 
 helheten att fungera. 

Vi är på väg!

VD har ordet

Sara Söhr, VD
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Miljö | Process | Produktion
Belastning och reningsresultat
I och med starten av genomförandefasen för ombyggnaden 
av Himmerfjärdsverket togs Syvabs nya verksamhetstill-
stånd i anspråk i januari 2020. Därmed har verksamheten 
tillstånd för en ökad belastning och ett antal nya villkor att 
uppfylla.  Ansluten belastning får nu uppgå till maximalt 
350 000 person ekvivalenter (pe). År 2021 var 227 183 pe 
anslutna till Syvab som medelvärde under året. Antal anslutna 
fysiska  personer uppgick till 345 028 st och inkommande flöde 
uppgick till totalt 41,5 Mm3. Flödet var något högre 2021 jäm-
fört med 2020 och beror delvis på större mängd nederbörd.

I det nya verksamhetstillståndet skärps utsläppsnivåerna  
för kväve, fosfor och BOD, men dessa börjar inte att gälla  
förrän hela anläggningen är ombyggd. Fram till dess gäller 
samma utsläppsvillkor som tidigare, se tabell nedan. 

2021 var ett utmanande år för reningen och därför ansöktes 
om lättnader i villkoret. Lättnaderna beviljades av tillsyns-
myndigheten, eftersom orsakerna till att ordinarie villkor inte 
kunde uppnås var relaterade till ombyggnationsprojektet. 
Himmerfjärds verket har Sveriges tuffaste reningskrav för kväve 
med 8 mg/l som årsmedelvärde. Andra anläggningar har kravet 
10 mg/l. De ansökta lättnaderna för kväve är samma krav som 
för EU:s vattendirektiv, medan  ansökt lättnad för fosfor och 
BOD underskrider EU:s krav.

Parameter 
(mg/l) 2021 Villkor

Tillfälligt 
villkor 
2021

Typ av villkor

Kväve (Tot-N) 8,6 8 10
Begränsningsvärde 
som  årsmedelvärde

Fosfor (Tot-P) 0,47 0,4 0,6
Begränsningsvärde 
som  årsmedelvärde

BOD
7
 8,5 8 10

Begränsningsvärde 
som  årsmedelvärde

COD 42 70 -
Riktvärde som års—
medelvärde

Under 2021 har reningsresultaten påverkats av ombyggna-
tionsarbetena i de befintliga sedimenteringsbassängerna i linje 
1–6. Arbetena har gjorts i etapper om två linjer åt gången, 
vilket har inneburit att under 2021 har 25 % av sedimenterings-
kapaciteten varit ur drift. Det här har ställt en hög press 
på  processen eftersom belastningen genom de återstående 
sedimenteringsbassängerna varit betydligt högre än normalt. 
Detta  medför i sin tur en utmaning för det aktiva slammet att 
sedimentera och hållas kvar i nitrifikationssteget. Förutom 
att slamflykt ger en negativ påverkan på kvävereningen, då 
mikroorganismer förloras, har det även en negativ effekt på 
skivdiskfiltret som blir för högt belastat. Det påverkar dess 
funktion och för  mycket suspenderat material i utgående 
vatten försämrar reningsresultaten för både fosfor och BOD. 
Samtliga biologiska linjer har varit i drift under 2021 tack vare 
den provisoriska pumpningen från utloppet på de linjer vars 

sedimenteringsbassänger var ur drift. Detta vatten har pumpats 
till övriga sedimenteringsbassänger som varit i drift. Att få en 
jämn fördelning av slammet i alla linjer med enbart 75 % av 
sedimenteringslinjerna i drift har varit en utmaning. 

Utmaningarna som ombyggnationen medfört under året har 
bidragit till att marginalerna till reningskravet blivit betydligt 
mindre. Det medför att händelser som exempelvis en hämning, 
störning eller ett haveri kan leda till att reningskraven inte uppnås.

Biogas
Coronapandemin hade en fortsatt negativ påverkan på efter-
frågan av fordonsgas under 2021 och det blev en ungefär halv-
erad efterfrågan jämfört med 2019. Fordonsgasproduktionen 
under 2021 uppgick till 1,33 MNm3. Den totala produktionen  
av rågas uppgick till 6,3 MNm3, vilket var likt produktionen 
under 2020 som var 6,5 NMm3. Mängden mottaget externt 
organiskt material för rötningsprocessen uppgick till 42 454 ton.

Fördelningen av producerad gas 2021:

Anläggningsdel Andel (%)

Fordonsgasproduktion 44

Gasmotor 24

Uppvärmning pannor 15

Fackla 17

Totalt producerades 5 573 ton torrsubstans (TS) avvattnat slam 
under 2021. Slammet har överlag haft en god kvalitet. I juli-
slammet begränsades givan och slammet fick spridas med en 
fosforgiva på 20 kg P/ha och år istället för 22 kg P/ha och år. 
Orsaken var förhöjd halt av metallen kadmium, vilket kunde 
spåras till inkommande vatten och hade troligen orsakats av ett 
utsläpp på avloppsnätet. 86 % av årets slam spreds på jordbruk 
eller lagrades in för framtida slamspridning på produktiv mark. 
Resterande del användes till försök med förbränning. 

Uppströmsarbetet Syvab bedriver är viktigt för att minska 
inkommande mängd av främmande ämnen och tungmetaller 
till Himmerfjärdsverket, och på så sätt både bibehålla ett slam 
med god kvalitet och minska utsläppen till recipienten. En viktig 
del i arbetet är besöksverksamheten för skolbarn där våra barn 
och ungdomar utbildas till vattenambassadörer. Under 2021 
har både digitala och fysiska studiebesök erbjudits, och totalt 
har omkring 1 200 personer utbildats.

Provtagning i tunnelsystemet har fortlöpt under året i syfte 
att kartlägga avloppsvattnets belastning av metaller samt iden-
tifiera problemområden. En utökad tunnelprovtagning under en 
sexveckorsperiod genomfördes under hösten. Då inkluderades 
fyra nedstigningsbrunnar för att täcka ett större upptagnings-
område.

Under 2021 har två informationsfilmer riktade till hushåll 
visats på hemsidan, Youtube och livsmedelsbutikerna i upptag-
ningsområdet.

4 Syvab Årsberättelse 2021 Org.nr. 556050-5728



Forskning och utveckling
Sedan hösten 2020 har Syvab drivit en pilotanläggning med 
teknikkonfigurationen membranfilter (MembranBioReaktor 
MBR) i kombination med granulerat aktivt kolfilter (GAK). 
MBR-delen är en kopia som motsvarar 0,18 % av den framtida 
processlösningen efter klar ombyggnation. I piloten utvärderas 
fortsättningsvis processdesignen för MBR-delen och förbättrings-
åtgärder har gjorts och utvärderas för bland annat hantering  
av flytslam. Ett kandidat examensarbete utfördes under hösten 
där denitrifikationshastigheten utvärderades, och utredningen 
av denna hastighet fortsätter under 2022. Uppföljning av 
rening av mikro föroreningar igenom GAK-filtren har pågått 
under hela 2021. Ett ökat antal substanser har börjat synas  
i utgående  vatten från GAK-filtren och ett kolbyte kommer  
högst  sannolikt att ske under 2022.

Produktion – Anläggning och underhåll
Syvab värnar om en god och säker arbetsmiljö i vår anläggning. 
Detta görs bland annat med regelbundna skyddsronder och ett 
proaktivt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljöpolicyn. Vi har nu 
utökat våra rutiner och bland annat deltar både arbetsledning 
och skyddsombud i de regelbundna arbetsmiljöronderna som 
görs vid om- och tillbyggnadsdelen. Dessa görs tillsammans 
med vår entreprenör Veidekke, som har huvudansvaret för 
arbetsmiljön inom detta arbetsområde. God arbetsmiljö i 
genomförandet är ett uttalat mål i vårt NKH-projekt. Arbets-
miljön och säkerheten har även förbättrats för arbeten vid våra 
nedstigningsbrunnar till tunnelsystemet. 

Produktionsavdelningen arbetar aktivt med att öka mängden 
förebyggande underhåll. Under året har en egen verkstads-
avdelning startats upp i syfte att öka tillgängligheten och minska 
stilleståndstider vid akuta fel. Syvabs mål är att ha en kompe-
tent och engagerad egen personal, som snabbt kan åtgärda och 
avhjälpa oförutsedda händelser och aktivt öka det förebyggande 
underhållet.

Den största utmaningen under 2021 har varit att hålla pro-
duktionen i gång samtidigt som det pågår omfattande aktivi-
teter med NKH-projektet på bassängblocket. Under genom-
förandet av NKH-projektet har bassängblocket en begränsad 
kapacitet och minsta störning eller haveri påverkar reningen 
och kräver omedelbara åtgärder. Haverier inträffar dessvärre 
när den gamla anläggningen belastas hårt. Reparationerna  
kan vara tidskrävande, vilket också har en negativ effekt på 
reningsresultaten. Produktionsavdelningen har tillsammans 
med processingenjörerna haft en fokusgrupp som gemensamt 
arbetat med de störningar som påverkar reningsverket och  
systematiskt arbetat för att hitta lösningar.

El – Energi och tillgänglighet
Arbetet med energieffektivisering pågår kontinuerligt i verk-
samheten. Utrustning och belysning byts löpande ut till mer 

effektiva och energisnåla alternativ. Himmerfjärdsverket har 
två stora förbrukare av elenergi: dels huvudpumparna, som 
lyfter upp inkommande avloppsvatten till marknivå, och dels 
blåsmaskinerna, som ger luft till den biologiska reningen. För-
brukningen av elenergi ökar markant vid exempelvis extremt 
mycket nederbörd eller snösmältning, då det kommer in 
betydlig mycket mer vatten. I maj utsattes regionen för extremt 
mycket nederbörd, vilket ledde till ett historiskt högt flöde in 
till verket.

Andra faktorer som har haft påverkan är stora leveranser 
av el till bygg- och konstruktionsarbetet inom NKH-projektet 
samt till arbeten som utfördes runtomkring projektet. Den 
totala energianvändningen ökade under året jämfört med 
2020. Effektiviteten försämrades något, från 0,61 kWh/m3 år 
2020 till 0,63 kWh/m3 för 2021. 

Ett nytt ställverk har installerats i el- och ventilationsbygg-
naden. Ställverket som byttes ut var från 1974 och uppfyllde 
inte kraven för personsäkerhet. Dessutom gick det inte att få 
tag på reservdelar. 

Ett nytt reservkraftaggregat har installerats på anläggningen 
under året. Uppstarten har försenats på grund av brist på 
halvledare. 

Under året har säkerheten höjts på anläggningen. Ett nytt 
låssystem har installerats och ett nytt säkerhetssystem har 
köpts in. 

I övrigt har mycket arbete lagts ned inom NKH-projektet 
med inköp av utrustning till om- och tillbyggnaden, byggström 
och planering av den kommande driftssättningen. 
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Energianvändning El Himmerfjärdsverket 2011–2021

IT – Säkerhet och tillförlitlighet
IT-systemen har fungerat väl under året. 

Underhållssystemet Infor och systemet för vår fordonsvåg, 
där invägning av lastbilar sker, har flyttats till en ny servermiljö. 
En sådan flytt påverkar normalt verksamheten, men tack vare 
god planering gick arbetet bra utan några större avvikelser. 

Nya riktlinjer har tagits fram med regler för genomförande 
av ett energibrunnsprojekt inom vårt tunnelsskyddsområde, 
och bland annat har en utökad skyddszon införts. Regler kring 
arbetsmetod och krav på dokumentation har uppdaterats. 
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Projektet med att byta ut uttjänta tjänstemobiler är nu 
avslutat. Det tog lite längre tid än planerat, eftersom flertalet 
satt hemma och arbetade på grund av pandemin.

Vi har under året byggt ett nytt besökssystem där besökarna 
registrerar sin närvaro. Anledningen till att bygga nytt, istället 
för att programmera om det gamla, var att det skulle vara mer 
fördelaktigt både tidsmässigt och ekonomiskt. Vi är mycket 
nöjda med den nya lösningen som är både snygg och lätt att 
sköta om samt lätt att uppgradera när det behövs. 

Projekt och anläggningsutveckling
Under det gångna året har stora underhålls- respektive 
 investeringsprojekt hanterats.

Några exempel på projekt som genomförts under året:
• Utvecklingsavdelningen/Piloten: Under sommaren gjordes 

en planerad avstängning av piloten för att bygga om delar av 
anläggningen. Testmiljön kunde trimmas in och förbättras, 
och en god arbetsmiljö säkerställdes.

• Skivdiskfiltret: Ett projekt för att göra arbets miljön bättre 
vid tvätt av de sex skivdiskfiltren har påbörjats. Detta för  
att minska det riskfyllda manuella arbetet.

• Slam: Centrifug två har framgångsrikt ersatts med en ny  
och nu planeras ersättning av centrifug ett och fyra under 
2022.

• Elsaborg, lägenhet nr 1 och 3: En renovering av de två  
lägenheterna har påbörjats. I framförallt lägenhet 3 görs  
en omfattande insats i form av ombyggnation av badrum  
och värme- och tappvatten.

• Bodetablering: På grund av pandemin har vi beslutat att 
köpa in bodar för de entreprenörer som arbetar på verket. 
Bodarna står nedanför bassängblocket, och har inretts med 
matsal och omklädningsrum.

• SSG Standard Solutions Group: Den nuvarande säker-
hetsfilmen är daterad och det behövs en ny. Vi har efter en 
 utredning kommit fram till att vi ska implementera en  
säkerhetsutbildning som är enligt SSG:s koncept, med kurser 
för entreprenörer och Syvabs personal.  

• Blocket (B1), ny pumpstation för rejektvatten: Vi har 
byggt och driftsatt en ny pumpstation som ska pumpa  renat 
rejektvatten till den nya silstationen, som är en del av ny-
byggnationen i NKH-projektet. Pumpstationen är  placerad 
precis norr om bassängblocket, och levererar i dag renat 
 rejektvatten till returslamluftningen.

• Underhållssystemet Infor EAM: Underhållssystemet har 
uppdaterats till den senaste versionen. Det har  inneburit 
 utökade funktioner såsom förbättrade checklistor och 
 möjligheter till mobila lösningar. 

• Mark: Vi har röjt skog och sly på markområdena på verket, 
samt runt våra fastigheter Elsaborg, sommarstugan och sjö-
stugan. 

• Bassängblocket: Som förberedande arbete inför befintlig 
bräddkanals anslutning mot silstationen i NKH-projektet, 
arbetar vi med omprojektering av befintlig och tillkommande 
media som ligger i vägen i kulverten.

• Nya Krav Himmerfjärdsverket (NKH) Prototyp för 
 membrantäckning: För att hitta bästa möjliga utförande 
på membrantäckning i kommande membraninstallationer 
har vi tillverkat en prototyp. Med hjälp av denna har vi kun-
nat utföra provlyft samt säkerställa en bra arbetsmiljö och ett 
bra handhavande vid lyft av membrankassetterna. Vi har haft 
stor nytta av prototypen i arbetet med att komma fram till 
bästa möjliga utförande. 

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 FAST – Järnklorid
7 FAST – Lågmolekylär 

 polymer
8 Fingaller (6 mm hål), 6 st
9 Renshantering
10 Sandfång, 3 st
11 Sandtvätt, 2 st
12 FAST – Högmolekylär 

 polymer
13 Finsilar, 2 st

14 Rejektvattenrening, 2 st
15 Försedimenterings-

bassänger, 14 st
16 Returslamluftning
17 Luftningsbassänger, 8 st
18 Mellansedimenterings-

bassänger, 16 st
19 Eftersedimenterings-

bassänger, 16 st
20 Rotosil
21 Fluidbäddar, 4 st
22 Skivdiskfilter  

(dukstorlek 10 µm), 6 st
23 Sandfilter
24 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
41,5 miljoner m3

380 ton BOD7
19,5 ton fosfor
350 ton kväve

Material- och energiflöde 2021

Himmerfjärden

Slam
Avvattnat slam   5 573 ton TS avvattnat slam
Jordbruk   673 ton TS avvattnat slam
Förbränning   760 ton TS avvattnat slam
Lager   4 090 ton TS avvattnat slam

Anslutna kommuner
345 028 personer, 29 133 pe från industrin

Himmerfjärdsverket
Energianvändning
 El 26 370 MWh
 Rötgas 17 170 MWh
 Totalt 43 540 MWh
 
Kemikalieanvändning 
 Plusjärn 2 197 ton
 Polyaluminiumklorid 563 ton
 Polymer 172 ton
 Metanol 1 977 ton 
 Fosforsyra 24 ton 
 Nutriox 59 ton

Inkommande
41,5 miljoner m3

5 585 ton BOD7
150 ton fosfor
1 404 ton kväve

Gasanvändning
Totalproduktion 6,30 miljoner Nm3

Till panna 1,21 miljoner Nm3

Till gasmotor 1,48 miljoner Nm3

Till uppgraderings- 
anläggning UGA 2,66 miljoner Nm3

Till fackla 0,96 miljoner Nm3 



När pandemin slog till i början av våren 
2020 ställdes studiebesöken in på 
 Himmerfjärdsverket. Men inför 2021 
valde man en ny strategi: istället för 
att ställa in, så ställde man om. Tack 
vare digitala studiebesök gick det att 
fortsätta att ”ta emot” skolbarn från 
kommunerna i regionen.

STUDIEBESÖKEN PÅ  HIMMERFJÄRDSVERKET 

riktar sig i första hand till skolbarn i  
årskurserna 4–6 och är en viktig del  
i  Syvabs informationsarbete.

– Varje dag kommer det drygt två ton 
skräp med vattnet hit till oss. Hade vi 
sluppit skräpet skulle vi förstås kunna 
fokusera mer på reningsprocessen. Därför 
är det viktigt att informera om vad som 
ska ner i avloppet och vad som ska någon 
annanstans, säger Marianne Forsell, kom-
munikationsansvarig på Syvab.

Efter att pandemin satt stopp för  
studiebesöken under våren 2020, började 
de fundera på alternativa lösningar.

– Många lärare hörde av sig och ville 
komma med sina klasser, och vi kände 
att vi inte kunde vara utan den verksam-
heten. Lösningen blev att vi inte längre 
skulle ställa in utan att vi skulle ställa 
om, säger Marianne Forsell.

I AUGUSTI 2020 började Helene Norgren 
som studiebesöksansvarig. Hon arbetar 
sedan dess ungefär halvtid med studie-
besöken och resten på sin tidigare tjänst  
i labbet på verket.

– Under hösten planerade och skapa-
de vi en digital version av studiebesöken, 
där de bland annat får uppleva verket 
och tunnlarna genom filmer som jag har 
tagit, berättar Helene Norgren.

Det första digitala studiebesöket  
skedde i februari 2021 och under året 
blev det sedan totalt 27 sådana tillfällen. 
På det sättet nådde de alltså ut till mer 
än 500 skolbarn, som de annars hade  
fått tacka nej till.

DE DIGITALA STUDIEBESÖKEN sker på den 
plattform som skolan önskar, till exempel 
Zoom eller Teams, och Helene  Norgren 
är noga med att få till en interaktivitet 
trots att hon och barnen inte är i samma 
lokal.

– Jag är positivt överraskad, för det 
var lättare än jag trodde att skapa kon-
takt med eleverna. 

Det här har också inneburit att det går 
att erbjuda yngre barn att ta del av studie-
besöken.

– När det gäller de fysiska besöken så 
måste barnen av säkerhetsskäl gå i minst 
årskurs 4. Men jag har haft digitala studie-
besök för årskurs 1 och även fått förfrågan 
från förskolegrupper, säger Helene Nor-
gren.

I SLUTET AV 2021 blev det åter möjligt att 
ta emot grupper på Himmerfjärdsverket 
och Helene Norgren hann med ytterli-
gare 25 besök i fysisk form.

– Vi kunde inte gå runt i verket, efter-
som det var en byggarbetsplats, så vi gick 
upp på utsiktsplatsen där de fick jobba 
med kikare och leta efter vissa saker som 
finns på verket. Barnen är alltid väldigt 
engagerade, aktiva och vetgiriga. Det är 
lätt att få dem att förstå att det här är frå-
gor som berör dem och att det är sådant 
som de kan påverka genom att inte spola 
ner skräp i toaletten.

Marianne Forsell berättar att de fram-
över kommer att låta skolorna välja om 
de vill genomföra studiebesöken på plats 
eller digitalt.

– Vi mer eller mindre tvingades att 
utveckla den här digitala lösningen och 
nu känns det som ett väldigt värdefullt 
komplement som vi inte hade velat vara 
utan, säger hon. Helene NorgrenMarianne Forsell

Studiebesök – trots besöksförbud
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EFTER ETT ANTAL års planering och för-
studier, sattes spaden i marken och den 
stora ombyggnationen påbörjades i  
januari 2020. Det är den största föränd-
ringen av anläggningen sedan den invig-
des år 1974.

Projektet heter NKH (Nya Krav 
Himmer fjärdsverket) och efter 2021 års 
arbetsinsatser ligger målbilden fast; den 
första linjen tas i drift år 2024 och hela 
anläggningen ska stå klar under 2026.

– Då kommer vi att ha ett av världens 
modernaste reningsverk, med ett utgå-
ende vatten som håller en helt ny kvalitet, 
säger Lars-Göran Zetterman, adminis-
tration-/HR-chef på Syvab.

HAN KONSTATERAR ATT reningen kommer 
att ske genom en unik kombination av två 
tekniker: membran- respektive kaskad -
kväverening.

– Båda teknikerna är etablerade var 
och en för sig, men att använda dem till-
sammans kommer vi att vara först i värl-
den med. Jag är övertygad om att vi 

kommer att få besök från när och fjärran 
av intresserade som vill ta del av våra lös-
ningar och erfarenheter, säger han. 

Sara Söhr, vd på Syvab sedan  september 
2021, berättar att en av utgångspunkterna 
för ombyggnationen var att Himmer-
fjärdsverket fått högre krav på reningen.

– Vi behövde alltså kunna rena vattnet 
mer, med lägre nivåer av utsläpp i havet. 
Dessutom började anläggningen bli för 
liten. De kommuner som är anslutna 
växer konstant och det blir allt fler hus-
håll som kopplas på, säger hon.

Med det nya verket i gång kommer de 
även att kunna ansluta ännu fler delar av 
regionen, inflikar Lars-Göran Zetterman.

UNDER 2021 HAR arbetet med ombyggna-
tionen bland annat inneburit att grund-
arbetena har fortsatt.

– Det har varit en del svåra mark-
förhållanden att hantera, men det har 
gått fantastiskt bra, säger Sara Söhr.

Början av året bjöd dessutom på ett 
riktigt vinterväder med snö och ordentlig 

kyla. Det innebar en utmaning i och med 
att det blev isbildning i bland annat bas-
sänger och rörsystem.

Trots det löpte arbetet på bra, och 
tidigt på året lyckades man nå en rejäl 
milstolpe i projektet, i och med att alla 
betongpålar som ska stötta den nya 
anläggningen var på plats. Tillsammans 
mätte dessa betongpålar hela 35 000 meter 
– de skulle alltså med råge nå mellan 
Södertälje och Trosa om de lades på rad.

Pandemin fortsatte också att påverka 
hela samhället under 2021, och bygg-

Arbetet med den stora ombyggnationen av Himmerfjärdsverket  
gick vidare under 2021. Trots utmaningar inom flera områden under  
året har projektet hållit såväl tidplan som budget.

Nya steg mot ett 
 reningsverk i världsklass

Sara SöhrLars-Göran 
 Zetterman
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– Under en begränsad tid går det att 
prioritera om lite grann, även om vi för-
stås har konstant kontroll över behoven  
i den dagliga verksamheten ändå. 

Byggströmmen är en av de tids-
krävande delarna för Kjell Wåhlgrens 
team, berättar han.

– Vi har i stort sett haft en person  
där nere på heltid. Det kunde vara allt 
från elfel på grund av att en jordfels-
brytare löst ut när det varit för fuktigt, 
till att det behövs nya elmatningar när 
arbetet går in en ny fas.

I MITTEN AV 2021 började det uppstå en 
oro kring vad som skulle hända med de 
betongleveranser som behövdes till  
bygget, när Cementa var på väg att för-
lora sitt tillstånd att fortsätta bryta kalk 
vid fabriken i gotländska Slite.

– Men i och med att regeringen fattade 
beslut om en viss förlängning av tillstån-
det så blev det aldrig något problem för 
oss, säger Lars-Göran Zetterman.

När det nya året närmade sig hade 
man hunnit komma in i slutfasen av 
betonggjutningarna.

Däremot påverkades andra material-
leveranser under 2021, som en effekt av 
pandemin.

– Det har inneburit att det behövts 
längre framförhållning i beställningarna, 

och det har de ansvariga parerat på ett 
mycket bra sätt.

Bristande leveranser skulle annars 
kunna innebära att man tvingas vända 
sig till dyrare alternativ för att få tag 
på det man behöver, men budgeten för 
projektet har hållits under året – med 
viss marginal till och med. Totalt sett  
låg de aningen under budget i slutet  
av 2021.

SARA SÖHR HAR arbetat på Himmer-
fjärdsverket i drygt 15 år, senast som 
 processchef innan hon tog över vd- posten. 
Hon har länge varit engagerad i olika del-
projekt inom ombyggnationen, och kon-
staterar att det är en kontinuerlig ström 
av utmaningar som behöver  hanteras.

– Vi får hela tiden lösa nya problem, 
sådana som man aldrig har varit med om 
tidigare. Ingenjörer och drifttekniker sätts 
verkligen på prov och det är imponerande 
att se vilket engagemang som finns runt 
om i verksamheten, säger hon. 

Lars-Göran Zetterman nickar till 
med håll, och tillägger:

– Det lyckade resultatet beror till 
stor del på att vi har haft mycket goda 
samarbeten, både internt på verket och 
med externa parter. Ett projekt av den 
här dimensionen är beroende av goda 
relationer och en vilja att hjälpas åt.

projektet stannade av en 
aning under några veckor när 
ett av arbetslagen drabbades.

– Men vi var hela tiden 
noga med att separera Syvabs 
personal och arbetslagen som 
var kopplade till bygg entre-
prenören Veidekke, för att på 
det sättet minska risken att 
sprida eventuell smitta. Vi har 
haft ett nära samarbete, men 
de allra flesta möten har vi 
hållit på distans, säger Lars-
Göran Zetterman.

LÄNGRE IN PÅ året skedde en 
hel del  arbete med att färdig-
ställa de nya bassängerna och 
att bygga om de befintliga. 
Före sommaruppehållet hade 
alla bassängbottnar gjutits 
färdigt och i augusti kunde 
arbetet med bassängväggarna 
 påbörjas.

Parallellt med bygg arbetena pågick  
en del andra aktiviteter som var kopp-
lade till det nya verket. Bland annat 
arbetade man med inköp till byggna-
derna, ställverk och transformatorer 
samt kemik alietankar och tillhörande 
utrustning.

– Dessutom pågick detaljplaneringen 
för den nya anläggningen, med genom-
gång av hur varje enskild del ska fungera. 
Det har varit ett omfattande arbete, som 
har krävt extra engagemang och fokus, 
säger Sara Söhr.

KJELL WÅHLGREN, EL- och automations-
chef på Syvab, berättar att han har fått 
ta in extra bemanning under  delar av 
2021, när projektet har  varit extra tids-
krävande.

– Det är förstås 
oerhört viktigt att 
vi kan medverka 
vid projektering, 
bygg ledning och 
inköp, så att vi 
kan förmedla vad 
vi behöver för 
att kunna för-
valta anläggningen 

effektivt och säkert även framöver. Det 
kan vara frågor om allt från funktioner, 
materialval och placering av utrustning 
till arbetsmiljö och elsäkerhet, där våra 
erfarenheter och kunskaper är betydelse-
fulla, säger han.

Han har löst det genom att både ta in 
fler resurser till gruppen under vissa peri-
oder, samtidigt som den dagliga driften 
ibland har tvingats få lite lägre prioritet.

Kjell Wåhlgren

Framtidens 
reningsverk
Detta kommer att bli den 
största ombyggnaden 
sedan Himmerfjärds-
verket byggdes. 

Målet är att den nya 
anläggningen ska vara 
robust, flexibel och att 
den ska använda mindre 
energi och förbruka 
mindre kemikalier per 
kubikmeter renat av-
loppsvatten jämfört med 
dagens anläggning. 

Dessutom ska an-
läggningen förberedas 
för att kunna behandla 
läkemedelsrester och 
även gå att kompletteras 
och byggas ut i takt med 
att det kommer nya krav 
och högre flöden. 
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Vattnet fortsätter att flöda in till 
 Himmerfjärdsverket, trots att delar av 
anläggningen behöver stängas av i  
samband med den stora ombyggna-
tionen av verket. Det är en tuff utma-
ning att klara reningskraven under  
ett så om fattande byggprojekt.

FLERA VIKTIGA DELAR av  dagens renings-
process på Himmer fjärdsverket sker i  
de stora bassäng blocken, som behöver 
 byggas om inför att den nya  moderna 
 anläggningen ska stå klar och tas i drift 
om några år. Trots  ombyggnationen 
kommer samma vattenvolymer som 
 vanligt in till  verket, och behöver renas 
från olika närings ämnen som annars  
bidrar till över gödning – vilket är skad-
ligt för både växter och djur om det 
släpps ut i Östersjöns vatten.

– Vi har förberett oss för att kunna 
stänga av några sedimenteringsbas- 
s änger i taget, bland annat genom att  
etablera några nya reningssteg som bara 
ska användas tillfälligt under ombygg-
nationen. Efter noggrann planering har 
vi kommit fram till hur vi ska kunna  
klara att uppfylla våra reningskrav, trots   
processchef på Syvab.

DET INNEBÄR GIVETVIS att marginalerna 
minskar, och att varje avvikelse gör att 
det blir svårare att nå målet.

– Vi har förberett oss så mycket vi  
har kunnat, men det har överlag varit  
fler haverier i anläggningen än normalt. 
Det ökar förstås belastningen och i  
vanliga fall skulle det inte ha varit något 
större problem, men när vi nu tvingas 
balansera på gränsen till vad vi klarar  
av så blir det väldigt svårt att hantera, 
säger Peter Lindskog, produktionschef 
på Syvab.

Heidi Lemström konstaterar att de 
har fått hantera många situationer som 
de aldrig har varit med om tidigare.

– Det är mycket som har skett för  
första gången, och vi har kunnat dra lär-
domar inför kommande påfrestningar på 
verket under ombyggnationen, säger hon.

Peter Lindskog tar förra vinterns kyla 
som exempel:

– Det visade sig vara en hel del ut- 
rustning som inte gick att använda om 
den hade hunnit frysa. Så bland annat 
behövde olika pumpslangar plockas fram 
och tillbaka, och allt sådant tillsammans 
gör att det blir extra personalintensivt.  
Vi fick antingen fundera på vad som  
gick att prioritera bort av det dagliga, 

Byggprojektet sätter  
press på reningen

Peter LindskogHeidi Lemström
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eller låta personalen gå på övertid för att 
hantera extraarbetet, säger han.

UNDER ÅRET BLEV det allt tydligare att det 
skulle bli svårt att nå de uppsatta ren ings-
kraven, och man lade in en ansökan om 
tillfälliga lättnader i villkoren när det 
gällde utsläpp av fosfor, kväve och BOD 
(Biochemical Oxygen Demand).

– Vi fick ansökan beviljad, eftersom det 
var tydligt att det här var relaterat till om - 
byggnadsprocessen. Reningsresult aten 
för 2021 var lite högre än normalt för vår 
del, men det är fortfarande med marginal 
under EU:s krav, säger Heidi Lemström.

Lättnaderna gällde för 2021 års verk-
samhet, och det går att ansöka på nytt 
kommande år.

– Målbilden är att det inte ska behövas. 
Nu får vi utvärdera och se vad som kan 
göras för att inte överskrida våra ordi-
narie villkor framöver.

Inför 2022 har de byggt upp en egen 
verkstad för att förkorta tiden vid avhjäl-
pande av fel och arbeta mer med att före-
bygga fel. De har också anställt ytterligare 
en processingenjör för framtida beman-
ningsbehov.

– Vi vet att det kommer att bli mer 
arbetsintensivt under 2022, med nya 
utmaningar i samband med att ombygg-
nationen går vidare. Men samarbetet och 
kommunikation med samverkansprojekt-
partners har blivit bättre, vilket förbättrar 
planeringen inför moment som kan skapa 
störningar i processen, säger hon.
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisning

Syvab är ett kommunalt aktiebolag som ägs av kommunerna Bot-
kyrka, Nykvarn, 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 2021.

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 2021 haft följande 
 sammansättning:

Ordförande: 
• Boel Godner, Telge i Södertälje AB

Första vice ordförande: 
• Stefan Dayne, Botkyrka
Andra vice ordförande: 
• Lennart Kalderén, Salem

Ledamöter: 
• Anders Fredin, Botkyrka
• Jan Brolund, Nykvarn
• Maria Antonsson, Stockholm Vatten AB
• Kjell Bertilsson, Stockholm Vatten AB
• Alexander Rosenberg, Telge i Södertälje AB
• Pär Klockar (Vision)
• Elin Åfeldt (Ledarna/Sveriges ingenjörer/ 

Unionen) 

Suppleanter: 
• Lars Gösta Almgren, Botkyrka
• Ebba Östlin, Botkyrka
• Peter Olsson, Nykvarn
• Arne Närström, Salem
• Love Bergström, Stockholm Vatten AB 
• Rose-Marie Rooth, Stockholm Vatten AB 
• Nasif Kasarji, Telge i Södertälje AB
• David Winerdal, Telge i Södertälje AB
• Hans Haglund (Vision)
• Kenneth Öhman (Ledarna/Sveriges ingenjörer/ 

Unionen) 

Revisorer:
Lekmannarevisorer:
• Håkan Tornesque, Nykvarn
• Elisabeth Jacobs, Salem
• Erik Andersson, Telge i Södertälje AB

Suppleanter:
• Lana Issakainen, Botkyrka
• Michael Santesson, Stockholm Vatten AB

Auktoriserad revisor: 
•  Patrik Zettergren

Revisorssuppleant: 
• Magnus Wennlöf

Verkställande direktör:
• Sara Söhr 
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Bolagsstyrningsrapport
Styrelsens årsplan
Vid konstituerande möte i juni fastställs styrande 
handlingar för styrelsens arbete samt VD-instruk-
tion. Följande handlingar fastställdes:

Finanspolicy, Riskpolicy, Miljö- och hållbarhets-
policy, Kommunikationspolicy, Arbetsmiljöpolicy, 
Attestlista, Internkontrollplan, Affärsplan och 
arbetsordning.  Dessa handlingar ska revideras 
årligen och fastställas av styrelsen enligt företagets 
ägardirektiv. 

Utvärdering av styrelse och VD
Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
granskas av bolagets fyra revisorer. Den auktori-
serade revisorn lämnar en revisionsberättelse där 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
behandlas. Revisionsberättelsen ger bolagsstämman 
vägledning i deras beslut om beviljande av ansvars-
frihet för styrelsen. Bolagets tre lekmannarevisorer 
lämnar en granskningsrapport. I gransknings-
rapporten lämnas redogörelse för lekmannareviso-
rernas granskning av företagets förvaltning.

Närvaro på styrelsemötena
Under året har fem styrelsemöten hållits. Styrelsen 
består av tio ledamöter varav två fackliga ledamöter 
samt tio suppleanter varav två fackliga suppleanter. 
Den genomsnittliga närvaron under året av ordi-
narie ledamöter har varit 85 % (80). 

VD har fört protokoll vid samtliga styrelsemöten 
under året. 

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

Löpande utvärdering /internkontroll
Ekonomisk uppföljning sker månadsvis. Finansie-
ringspolicy 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. 

Styrelsens årliga bedömning av 
 verksamheten 
Styrelsen för Syvab bedömer att bolaget har under 
året bedrivit verksamheten i överrensstämmelse 
med bolagsordning och de kommunala befogen-
heterna. Styrelsen har utvärderat sitt eget och VDs 
arbete och anser att arbetet skett enligt lag och 
ägarnas direktiv.
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SYVAB ÄR ETT aktiebolag som ägs av kommunerna 
Botkyrka, Nykvarn, Salem samt Stockholm Vatten AB 
och Telge i Södertälje AB. Syvabs uppgift är att driva 
Himmerfjärdsverket, pumpstationer, tunnlar och 
ledningar så att fastställda krav klaras. Den lång-
siktiga 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 långsiktig investering för god miljö.

Aktiv processutveckling i nära samarbete 
med praktisk drift och effektiv uppföljning i eget 
driftlabb är förutsättningar för att möta fram-
tidens krav på  Himmerfjärdsverket. Långsiktiga 
reinvesterings planer har tagits fram som syftar till 
att  förebyggande investeringar genomförs, vilket ger 
minskade underhållskostnader. Anläggningen ska 
drivas och utvecklas så att av myndighet fastställda 

krav kan uppfyllas och att god resurshushållning 
samt effektiv uppföljning erhålls. För att driva verk-
samheten har följande organisation gällt under 2021 
(se organisationsschema nedan).

Viktiga förhållanden och väsentliga 
 händelser under året
NKH-projektet har under året fortsatt och byggna-
tionen pågår. Året har innehållit ombyggnation av 
bassängblocket samt grundläggning av tillbyggnader 
och en stor del gjutningar för väggar och nya bas-
sänger.  Bygget följer tidsplaner i all väsentlighet. 
Pandemin har inneburit störningar och oro kring 
prisbild på byggmateriel, maskinell utrustning och 
leveranser i rätt tid. En stor fråga under året har 
varit leveranser av betong till följd av Cementas 
tillstånd i fabriken i Slite. I dagsläget ser det dock ut 
som det inte kommer påverka framdriften av bygget.

Försäljningen av biogas har ökat något jämfört 
med 2020 och uppgår till 55 % av budgeterad nivå. 
Avvikelsen mot budget beror sannolikt på minskad 
bilkörning på gund av coronapandemin och 
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Lars-Göran Zetterman

Administration 
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Service
Löneadmin.

Eva Lindström
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Process
Processchef

Heidi Lemström
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El & automation 
El- & autom.chef
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som förädlas till fordonsgas samt framställer biomull.
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försäljning av biogasbilar och därmed en minskad 
efterfrågan. Biogasverksamheten har lämnat nollre-
sultat, en utredning har påbörjats för att utreda hur 
Syvabs biogas på bäst sätt används i framtiden.

Pilotanläggning med läkemedelsrening är nu 
färdigbyggd och i drift. Pilotanläggningen är en 
exakt kopia av vårt kommande reningsverk, men i 
liten skala. Detta ger oss möjlighet att testköra den 
nya reningstekniken och kan på så sätt optimera 
anläggningen inför idrifttagningen. Med läkeme-
delsreningen studeras reningens effektivitet samt 
design och drift av anläggningsdelen inför framtida 
eventuella krav på rening.

CORONAPANDEMIN HAR PÅVERKAT bolaget  under 
året. Ordinarie verksamhet har kunnat bedri-
vas i normal omfattning, men med restriktioner 
för  besök, möten och personalsammankomster. 
 Under hösten kunde fysiska studiebesök från  skolor 
 återupptas, men beslut togs den 8 december att 
återigen inte ta emot fysiska besök pga ökad smitt-
spridning i samhället. NKH-projektet har personellt 
enbart  påverkats i mindre omfattning. Förseningar i 
 leveranser och ökade kostnader på byggmaterial har 
dock före kommit. 

I december aviserade Länsstyrelsen att det kan 
uppstå brist på kloridbaserade fällningskemikalier. 
Himmerfjärdsverket är idag mycket beroende av 
dessa kemikalier och om en ransonering införs kan 
det komma att ha en stor inverkan på reningen. 
Behovet av dessa kemikalier kommer att minska då 
ombyggnaden av verket är klar. 

I MEDELTAL HAR antalet anställda varit 55,79 (52,52) 
varav 32,03 % (32,08) är kvinnor. Sjukfrånvaron har 
minskat något och hamnade på 6,39 % (6,6). 
Arbetsmiljögruppen (skyddskommittén) har hållit 
fyra ordinarie sammanträden under året.

Övertidsuttaget ökade med 3,2 % jämfört med 
2020. Det totala antalet övertidstimmar uppgick till 
1 851 (1 794) timmar. Ökningen kan förklaras med 
att NKH-projektet påverkar arbetssituationen för 
underhåll, processoptimering och omkopplingar.

Förväntad framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Syvabs största investeringsprojekt Nya Krav  
Himmerfjärdsverket (NKH), pågår enligt plan.

Under året har arbetet med membranfilter-
byggnad och teknikbyggnader fortskridit i bra takt, 
ombyggnation av bassängblock pågår enligt plan 
och samtliga arbeten flyter på bra. 

Pandemin påverkar oss och en viss oro finns runt 
ekonomin på byggvaror och maskinell utrustning 
till följd av detta. Kapacitet på utloppsledningen 
är under utredning och kan eventuellt behöva 
förstärkas. 

Driftsättning av den första processlinjen och 
tillbyggnaden är satt till våren 2024. Därefter byggs 
de övriga sju linjerna successivt om och projektet 
planeras vara slutfört i slutet av 2026. Det innebär 
att huvuddelen i NKH-investeringen genomförs 
med ett mycket tidskritiskt genomförande. 

Färdigställandet av NKH-projektet ska stämma 
i tid mot överledning av volymerna från Eolshäll 
till Henriksdals reningsverk, varför möjlighet att 
ansluta nya områden inom regionen då föreligger. 
Ägargruppen har under året diskuterat att ta in nya 
anslutningar i regionen och utredning pågår hur 
detta kan ske. 

Himmerfjärdsverket är idag maximalt belastat 
och har små marginaler. Samtidigt ska ombyggna-
den ske under full drift och med bibehållna renings-
resultat. I Syvabs tillstånd finns möjlighet till lättna-
der av utsläppsvärden vid ombyggnadsarbeten.  
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För 2021 har Syvabs tillsynsmyndighet beviljat  
lättnader för utsläpp av kväve, fosfor och BOD,  
då ordinarie gränser ej kunnat innehållas till  
följd av ombyggnationen.  

Väsentliga händelser efter 
 räkenskapsårets slut
Styrelsen har utvärderat de effekter som kan följa 
av den coronapandemi som pågår. Det går inte 
att utesluta att det kan få negativa konsekvenser 
på verksamheten. Risk åligger för ökade bygg-
kostnader, förseningar i leveranser samt brist på 
råvaror, kemikalier och insatsmateriel. Alternativa 
kemikalier utreds och beställningar görs med större 
framförhållning. En ökad vaksamhet finns för 
ekonomiska effekter. 

Forskning och utveckling
För att vara effektiva idag och väl rustade för kom-
mande miljöutmaningar har Syvab som ambition 
att utveckla avloppsrening och produktion av 
biogas. Vi stödjer och medverkar därför i ett flertal 
utvecklingsprojekt. Samarbete sker med högskolor, 
universitet, myndigheter och forskare, vilket främjar 
och utvecklar vår verksamhet. 

Fortsatta försök och optimering av utvecklings-
anläggningen pågår. Det görs dels för framtida 
anläggningen, men också för att öka kunskapen 
runt läkemedelsrening. 
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Ägarnas avgifter till företaget var 174,3 Mkr (166,2). 
Övriga intäkter 10,3 Mkr (11,0). 

Årets resultat uppgår till -0,8 Mkr kronor efter 
finansiella poster. Underskottet justeras genom 
utnyttjande av överavskrivning. I budget har obe-
skattade reserver planerats utnyttjas med 6,0 Mkr 
för 2021. De slutliga anslutningsavgifterna har 
fördelats enligt följande:

Kommun 2021 2020

Botkyrka kommun  41 200 000     39 170 000    

Nykvarns kommun  3 255 000     3 100 000    

Salems kommun 5 635 000     5 375 000    

Stockholm Vatten AB 73 330 000     70 025 000    

Telge i Södertälje AB  50 900 000     48 530 000    

Summa  174 320 000     166 200 000    

Erforderliga försäkringar har tecknats för bolagets 
anläggningar, inventarier och fordon vid Himmer-
fjärdsverket, Eolshälls- och Järnaanläggningen samt 
alla anläggningar utefter tunnel systemet. Utöver 
företagsförsäkring för anläggningen har ansvars-, 
styrelse-, tjänstereseförsäkringar samt databrotts-
försäkring tecknats.

Fordonsgasgasförsäljning har sjunkit till 1 326 716 Nm3 
(1 332 090), målet var satt till 2 400 000 Nm3. Försälj-
ning motsvarar 55 % av budgeterad nivå. Pandemin och 
minskat antal gasbilar är sannolikt orsaken.  
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Driftkostnaderna var 135,4 Mkr (134,1). Avskriv-
ningar och finansiella kostnader var 50 Mkr (46,5). 
De totala anslutningsavgifterna delat med inkom-
mande mängd vatten ger en kostnad om 4,20 kr/m3 
(4,11).
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Finansieringsläget i ränteportföljen per 2021-12-31 
var 1 150 Mkr (1 000) upplånat, medelränta 0,55 % 
(0,73) och 1,8 år (1,6) genomsnittlig räntebindnings-
tid. Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,4 år 
(2,4). Finansieringspolicyn anger att max 65 % av 
låneförfallen får ske inom ett år, läget 2021-12-31  
var 20,4 % (26,8).

Finansiell riskhantering
Bolagets ränterisk är främst kopplad till den ränte-
bärande skulden, vilken per balansdagen uppgick 
till 1 150 Mkr. Risknivån har fastställts genom en 
finansieringspolicy som styrelsen har tagit ställning 
till och fattat beslut ska gälla för bolaget. Säkrings-
instrumentet utgörs av en portfölj innehållande 
ränteswapar med olika löptider. Säkringsinstru-
mentet 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. Ränteswaparnas nominella belopp uppgår 
till 720 Mkr med avseende på säkring till fast ränta, 
att jämföra med säkrad posts nominella belopp  
1 150 Mkr. Marknadsvärdet för derivat uppgick per 
2021-12-31 till -6,1 Mkr (-16,5).

Likviditetsrisk
Bolaget arbetar kontinuerligt med sin likviditet  
och har en checkkredit om 100 Mkr för att balan -
sera likviditetsrisken. Krediten var ej utnyttjad per  
2021-12-31.   

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

Ekonomisk information
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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 investe-

ringar som förbättrar arbetsmiljö, reningsresultat, 
processer eller ekonomi. Föredras för styrelsen, 
och ska beslutas i varje enskilt fall med motiva-
tion / investeringskalkyler

•  Akuta investeringar – akut åtgärd som rappor-
teras till styrelse i efterhand för beslut om tillägg 
eller omprioritering i befintliga investeringsplaner

Pågående arbeten till ett värde av 62 Mkr (54,9)  
har avslutats och aktiverats under året, samtidigt 
som nya pågående arbeten startat till ett värde av 
349,9 Mkr (301,2). Detta innebär att kontot ”pågå-
ende arbeten” ökat från 338,0 Mkr till 625,9 Mkr. 

Flerårsjämförelse
Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen  
i form av nyckeltal.  

Nyckeltal 2017 2018 2019 2020 2021

Rörelsens intäkter (tkr) 161 550 169 638 176 275 177 169 184 607

Resultat efter 
 finansiella poster (tkr)

378 851 -243 -3 487 -804

Balansomslutning (tkr) 530 561 565 183 743 660 1 125 528 1 264 393

Soliditet 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

Kassalikviditet 0,69 0,50 1,72 2,52 1,00

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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2021-01-01 2020-01-01

Not 2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 174 320 000 166 200 000

Övriga rörelseintäkter 10 286 700 10 969 383

Summa rörelsens intäkter 184 606 700 177 169 383

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 -88 703 683 -90 543 344

Personalkostnader 5 -46 717 224 -43 580 950

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -40 786 178 -38 141 326

Summa rörelsens kostnader -176 207 085 -172 265 620

Rörelseresultat 8 399 615 4 903 763

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 17 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -9 204 055 -8 390 946

Summa resultat från finansiella poster -9 204 038 -8 390 946

Resultat efter finansiella poster -804 423 -3 487 183

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan 827 269 3 503 348

Summa bokslutsdispositioner 827 269 3 503 348

Resultat före skatt 22 846 16 165

Skatt på årets resultat 8 -22 846 -16 165

Årets resultat 0 0

Resultaträkning
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TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 333 353 632 319 425 555

Maskinell utrustning 9 190 651 794 177 103 601

Inventarier 9 11 359 629 10 607 759

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 9 625 854 753 337 967 897

Summa materiella anläggningstillgångar 1 161 219 808 845 104 812

Summa anläggningstillgångar 1 161 219 808 845 104 812

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10 46 492 542 55 826 853

Övriga fordringar 11 3 839 557 4 425 996

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 3 363 267 2 239 094

Summa kortfristiga fordringar 53 695 366 62 491 943

Kassa och bank

Kassa och bank 15 49 478 455 217 930 748

Summa kassa och bank 49 478 455 217 930 748

Summa omsättningstillgångar 103 173 821 280 422 691

SUMMA TILLGÅNGAR 1 264 393 629 1 125 527 503

Balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2021-12-31  2020-12-31

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 11 679 506 12 506 775

Summa obeskattade reserver 11 679 506 12 506 775

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 14 1 150 000 000 1 000 000 000

Övriga skulder 14 1 437 868 1 583 126

Summa långfristiga skulder 1 151 437 868 1 001 583 126

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 39 687 020 56 424 800

Övriga skulder 16 9 220 202 5 237 035

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 52 214 601 49 621 335

Summa kortfristiga skulder 101 121 823 111 283 170

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 264 393 629 1 125 527 503

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 2021-12-31  2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 8 400 4 904

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet - -

Avskrivningar 40 786 38 141

Vinst (-) / förlust (+) vid avyttring av anläggningstillgångar -282 -478

 

Förändring pensioner 58 35

Erhållen ränta m.m. - -

Erlagd ränta -9 206 -8 319

Betald inkomstskatt -10 -267

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 39 746 34 016

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning (+) / ökning (-) av fordringar 8 784  -2 007

Minskning (-) / ökning (+) av kortfristiga skulder -10 363  -23 353

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38 167  55 362

      

Investeringsverksamhet  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -358 006  -316 178

Försäljning av inventarier 9 1 386  820

Kassaflöde från investeringsverksamhet -356 623  -315 358

      

Finansieringsverksamhet    

Lån hos kreditinstitut 150 000  370 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 150 000  370 000

      

Ökning (+) / minskning (-) av likvida medel -168 453  110 004

Likvida medel vid årets början 217 931  107 927

Likvida medel vid årets slut 1)   49 478  217 931

1) Avser kontantkassan 15 13

Bank 49 463 217 918

49 478 217 931
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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-
nentsuppdelning 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
Kassaflödesanalyserna har upprättats 
enligt den indirekta metoden varvid 
justering skett för transaktioner som 
inte medfört in- eller utbetalningar.  
Som likvida medel klassificeras kassa.

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 75 526 kr (66 851) 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
Resultatet 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 till.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för inne-
varande 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.

Bolaget har skattemässigt underskotts-
avdrag om sammanlagt 0 tkr (0). Då  
bolaget är ett kommunalt ägt bolag, som 
normalt inte ska generera överskott, 
bedömer styrelsen att väsentliga vinster 
framgent ej kommer att uppkomma. 
Av detta skäl redovisar bolaget normalt 
inte någon uppskjuten skattefordran 
avseende ackumulerat skattemässigt 
underskottsavdrag.

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

Bolagets premieinbetalningar har gene-
rerat ett överskott som kan  användas 
för framtida premieinbetalningar.

Förvaltningsfastigheter
Syvab äger fastigheter i närområdet  
för att säkra marken och säkerställa 
skyddsområdet runt reningsverket, 
samt för möjligheten till eventuell 
utbyggnad i framtiden. Fastigheterna 
används främst för internt behov såsom 
kontor och uthyrning till entreprenörer,  
i vissa fall även som bostad.

Marknadsvärdet på Syvabs fastigheter 
har beräknats utifrån taxeringsvärdet 
som ska uppgå till 75 % av marknads-
värdet (se not 9).

Säkringsredovisning
Säkringsredovisningen tillämpas för 
derivatinstrument som ingår i ett 
dokumenterat säkringssamband. 
För att säkringsredovisningen ska 
kunna tillämpas krävs att det finns en 
ekonomisk relation mellan säkrings-
instrumentet och den säkrade posten 
som överensstämmer med möten för 
riskhantering. Ett säkringsförhållande  
är effektivt om säkringsinstrumentet i 
hög utsträckning motsvarar värdeför-
ändringar hänförliga till den säkrade  
risken. Det krävs också att säkringen 
effektivt skyddar den risk som är 
avsedd att säkras och att säkringsdo-
kumentation upprättats. Bedömningar 
om huruvida säkringsredovisningen 
ska tillämpas görs vid ingången av 
säkringsrelationen. Bedömningen av 

om villkoren för säkringsredovisning 
är uppfyllda görs per varje balansdag 
därefter. Redovisningen av värde-
förändringen 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 2021-12-31 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 till-
sammans med fasträntelånen uppgår 
till netto 720 MSEK med avseende  
på säkring till fast ränta, att jämföra 
med säkrad posts nominella belopp  
1 150 MSEK.

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.

2021 2020

Marknadsvärde  
för derivat, tkr 

-6 111 -16 541

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 intäktsförs 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 

redovisade värde. Föreligger en sådan 
indikation så beräknas tillgångens 
åter vinningsvärde. Återvinningsvärdet 
utgörs av det högsta av tillgångens 
verkliga värde med avdrag för försälj-
ningskostnader och dess nyttjande-
värde.

Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
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Not 3 Ersättning till revisorer 2021 2020

Revisionsbyrån Fyrtornet

Revisionsuppdrag 282 701 300 200

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 119 250 30 000

401 951 330 200

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.  

I revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag ingår utökad granskning av projektet NKH. 

Not 4 Övriga externa kostnader 2021 2020

Övriga externa kostnader 88 703 683 90 543 344

88 703 683 90 543 344

Not 5 Personal 2021 2020

Medelantal anställda

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

Medelantal anställda har varit 56,00 53,00

varav kvinnor 18,00 17,00

varav män 38,00 36,00

Löner, ersättningar m.m.

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

Styrelsen och VD:

Löner och ersättningar 1 682 326 1 547 594

Pensionskostnader 417 698 343 320

2 100 024 1 890 914

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 29 413 711 28 227 949

Pensionskostnader 1 739 550 2 674 518

Övriga personalkostnader 2 634 120 1 665 796

33 787 381 32 568 263

Sociala kostnader 10 829 819 9 121 773

Summa styrelse och övriga 46 717 224 43 580 950

Upplysningar 
Till enskilda poster
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Könsfördelning i styrelse och företagsledning 2021 2020

Antal styrelseledamöter 10 10

varav kvinnor 3 3

varav män 7 7

Ledningsgrupp 6 5

varav kvinnor 2 1

varav män 4 4

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

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2021 2020

Räntor 17 0

17 0

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 2021 2020

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 782 147 7 272 848

Övriga finansiella kostnader 2 421 908 1 118 098

9 204 055 8 390 946

Not 8 Skatt på årets resultat 2021 2020

Aktuell skatt -22 846 -16 165

-22 846 -16 165

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt -22 846 16 165

Skattekostnad 20,60% (21,40%) -4 706 -3 459

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -194 142 -119 576

Ej skattepliktiga intäkter 176 002 99 709

Ej värderat underskottsavdrag 0 7 161

Redovisad effektiv skatt -22 846 -16 165

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 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 354 828 126 345 922 334

Överfört från pågående arbeten 26 357 297 8 905 792

Inköp - -

Utrangeringar - -

Utgående ack. anskaffningsvärden 381 185 423 354 828 126

Ingående ack avskrivningar -197 385 303 -190 100 789

Årets avskrivningar -7 744 495 -7 284 514

Utrangeringar - -

Utgående ack avskrivningar -205 129 798 -197 385 303

Utgående planenligt restvärde 176 055 625 157 442 823

* Bidrag för reningsverk har erhållits enligt följande: 
• 1974 statsbidrag 19 000 000 
• 2010 Klimatbidrag, biogasanläggning 3 900 000
• 2013 Energibidrag 1 260 0000 

• 2018 bidrag gällande förstudie läkemedelsrening 1 986 260 kr 
• 2019 bidrag gällande läkemedelsrening i pilotanläggning  10 784 124 kr

Tunnlar 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 88 280 587 88 280 587

Utgående ack. anskaffningsvärden 88 280 587 88 280 587

Ingående avskrivningar -72 971 407 -72 680 071

Årets avskrivningar -291 336 -291 336

Utgående ack. avskrivningar -73 262 743 -72 971 407

Utgående planenligt restvärde 15 017 844 15 309 180
* Bidrag för tunnlar har erhållits enligt följande:
• 1974 statsbidrag 12 000 000

Ledningar 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 44 917 727 44 917 727

Utgående ack. anskaffningsvärden 44 917 727 44 917 727

Ingående avskrivningar -37 785 133 -37 163 341

Årets avskrivningar -621 792 -621 792

Utgående ack. avskrivningar -38 406 925 -37 785 133

Utgående planenligt restvärde 6 510 802 7 132 594

Upplysningar till  
enskilda poster

Org.nr. 556050-5728  Syvab Årsberättelse 2021 27



Byggnader/Bostäder 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 136 777 053 119 578 493

Inköp 593 850 575 061

Överfört från pågående arbeten - 16 623 499

Utgående ack. anskaffningsvärden 137 370 903 136 777 053

Ingående avskrivningar -14 040 814 -10 592 895

Årets avskrivningar -4 207 225 -3 447 919

Utgående ack. avskrivningar -18 248 039 -14 040 814

Utgående planenligt restvärde 119 122 864 122 736 239

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

Mark 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 12 450 982 12 450 982

Utgående ack. anskaffningsvärde 12 450 982 12 450 982

Markanläggningar 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 4 857 422 4 857 422

Överfört från pågående arbeten 85 000 -

Utgående ack. anskaffningsvärden 4 942 422 4 857 422

Ingående avskrivningar -503 685 -260 818

Årets avskrivningar -243 222 -242 867

Utgående ack. avskrivningar -746 907 -503 685

Utgående planenligt restvärde 4 195 515 4 353 737

SUMMA BYGGNADER OCH MARK 333 353 632 319 425 555

MASKINELL UTRUSTNING 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 491 756 595 460 889 163

Överfört från pågående arbeten 33 728 840 29 359 980

Inköp 4 759 062 1 507 452

Försäljning -64 000 -

Utgående ack. anskaffningsvärden 530 180 497 491 756 595

Ingående avskrivningar -314 652 994 -291 130 090

Försäljning 64 000 -

Årets avskrivningar -24 939 711 -23 522 904

Utgående ack. avskrivningar -339 528 705 -314 652 994

SUMMA MASKINELL UTRUSTNING 190 651 792 177 103 601

Ackumulerade överavskrivningar -11 679 506 -12 506 775

Bokfört värde 178 972 286 164 596 826

Upplysningar till  
enskilda poster
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INVENTARIER 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 58 321 713 55 320 099

Överfört från pågående arbeten 1 863 196 -

Inköp 2 755 250 4 828 315

Försäljningar -1 950 313 -1 826 701

Utgående ack. anskaffningsvärden 60 989 846 58 321 713

Ingående avskrivningar -47 713 954 -46 468 689

Försäljningar 822 134 1 484 728

Årets avskrivningar -2 738 397 -2 729 993

Utgående ack. avskrivningar -49 630 217 -47 713 954

SUMMA INVENTARIER 11 359 629 10 607 759

Pågående arbete 2021 2020

Ingående värde 337 967 897 91 677 957

Inköp 349 897 490 301 179 147

Avslutade arbeten -62 010 635 -54 889 207

Utgående värde 625 854 752 337 967 897

Taxeringsvärden Taxeringsvärde (kr):

Hörningsholm 2:42 6 400 000

Hörningsholm 2:214 2 002 000

Hörningsholm 2:250 1 264 000

Hörningsholm 2:45 0

Hörningsholm 2:231 1 863 000

Hörningsholm 2:48 308 000

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

Not 10 Kundfordringar 2021-12-31 2020-12-31

Anslutningskommunerna 44 015 626 54 475 002

Övriga kunder 2 476 916 1 351 851

46 492 542 55 826 853

Not 11 Övriga fordringar 2021-12-31 2020-12-31

Skattefordringar 1 588 248 1 601 105

Skattekonto 1 857 694 1 551 081

Momsfordran 0 827 818

Övriga 393 615 445 992

3 839 557 4 425 996

Upplysningar till  
enskilda poster
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Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Pensioner 20 638 19 922

Recipientkontroll 107 500 105 000

El 1 351 992 870 014

Övriga interimsfordringar 1 883 137 1 244 158

3 363 267 2 239 094

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 2021-12-31 2020-12-31

Skulder till kreditinstitut 1 150 000 000 1 000 000 000

Förfallotid senare än 5 år från balansdagen 1 150 000 000 1 000 000 000

Övriga skulder 1 437 868 1 583 126

Förfallotid senare än 5 år från balansdagen 0 0

Not 15 Checkräkningskredit 2021-12-31 2020-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 100 000 000 100 000 000

Krediten är utnyttjad med 0 kr (0) per 2021-12-31.

Not 16 Övriga skulder 2021 2020

Momsskuld 3 720 250 0

Källskatt 721 135 706 745

Sociala avgifter 768 354 723 673

Övriga skulder 4 010 463 3 806 617

9 220 202 5 237 035

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Anslutningsavgifter 46 090 000 43 580 000

Semester- och löneskuld 2 226 744 3 138 244

Löneskatt pensionsmedel 799 196 733 627

Upplupna utgiftsräntor 377 344 379 431

Övriga interimsskulder 2 721 317 1 790 033

52 214 601 49 621 335

Upplysningar till  
enskilda poster
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Styrelsen har utvärderat de effekter som kan följa av den coronapandemi som pågår. Det går inte att utesluta att det får negativa 

 konsekvenser på verksamheten. Risk åligger för ökade byggkostnader, förseningar i leveranser samt brist på råvaror, kemikalier  

och insats materiel. Alternativa kemikalier utreds och beställningar görs med större framförhållning. En ökad vaksamhet finns för  

ekonomiska effekter. 

 

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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Revisionsberättelse
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Granskningsrapport
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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

CHECK    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 2 100 kilo skräp till verket varje dag!

CHECK    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 för packning, t.ex. i en mjölkförpackning och lämnar in till din återvinningscentral, så blir det bio-
gas. Eller så låter du matfettet vara kvar i sin förpackning och slänger den istället i en soppåse/restavfall.

CHECK    Återvinn ditt matavfall istället för att spola ner i avloppet 
Källsortera ditt matavfall är miljösmart! Ditt matavfall är näringsrikt och återvinns av din återvin-
ningscentral, och blir till bland annat biogas och biogödsel. Spola inte ner matavfallet i avloppet för då 
blir det bara till skräp som fastnar i våra tunnlar och pumpar.

CHECK  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.

CHECK  Lämna in överblivna kemi kalier och medicinrester 
Aceton, lösningsmedel, färgrester, oljor m.m.  lämnas in på din närmaste miljöstation, som finns på 
återvinningscentralerna. Medicinrester lämnas in på apoteken eller där man har köpt dem. Renings-
verket kan bara rena bort fosfor, kväve och organiskt material.


