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§ 5 Verksamhetsrapport 3/22 
 
Aktuellt resultatläge 

 
 

Av-
vikelse 

Noti-
fiering 

Plan- 
enligt kommentar 

PROCESS 
Labb     

Processtyrning 

   

Lättnader i utsläppskraven har godkänts av 
tillsynsmyndigheten.  
Utsläpp av kväve ligger fortfarande över gränsvärdet, 
men vi bedömer att målet kommer att klaras på 
årsbasis. 

Slamkvalitet      
Forskning/UTV      
     

EKONOMI 

Resultaträkning 
   

Energipriserna ökar kraftigt. Överavskrivningar 
kommer att utnyttjas mer än budgeterat. Ett ökat sug i 
biogasmarknaden förbättrar intäkterna. 

Reinvesteringar    Takten följer inte budget. 

Nyinvesteringar 
   

Upphandling av solceller pågår. 
Biogasutredning är beställd.  

     

PRODUKTION 

Driftläge 
    

Ansträngt läge till följd av avstängningar inom 
ombyggnationen och haverier till följd av rådande 
underhållsskuld. 

Interna Projekt    Tillgång till personalresurser begränsar takten. 
     

EL/IT 
Driftläge     

Onlinemätning    
Underhåll i form av rengöring och kalibrering släpar. 
Fler givare tillkommer inom NKH. 

Utvecklingsarbete    
Ökat fokus på energieffektivisering. Tillgång till 
personalresurser begränsar takten. 
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FÖRETAG 

Personal     Förhöjd sjukfrånvaro pga. covid-19 

Arbetsmiljö    Höga halter av svavelväte i vissa anläggningsdelar 

Resultatmål    

Reningen klarar inte uppsatta mål Q2. 
Målen för elförbrukning, friskvård och svarsfrekvens 
på medarbetarundersökning uppnåddes. 
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Process 
Syvab har tillstånd att ta emot och behandla avloppsvatten motsvarande en belastning på 350 000 
personekvivalenter beräknat som årsmedelvärde samt att mottaga och behandla 50 000 ton externt material.  
Reningskraven baseras på årsmedelvärde. Under ombyggnadsperioden gäller följande gränsvärden; 
Kväve: 8 mg/l 
Fosfor: 0,4 mg/l 
BOD: 8 mg/l 
COD: 70 mg/l 

 

Till följd av ombyggnationen har reningsresultaten varit förhöjda under 2022. Syvab har såsom 
miljötillståndet medger ansökt om lättnader i utsläppskraven för innevarande år. Ansökan är för 
utsläppshalter i enlighet med reningskraven i EU:s lagstiftning med avseende på kväve, fosfor och BOD. 
Syvab har erhållit ett muntligt beslut som beviljar utsläpp i linje med ansökan, dvs:  
Kväve: 10 mg/l 
Fosfor: 1 mg/l 
BOD: 15 mg/l 

 

Resultat vecka 1–33, 2022 

A. Inkommande flöde 
Inkommande flödet uppgår till 107 897 m3/d som medelvärde. 
 
B. Inkommande belastning 
Inkommande belastning uppgår till 225 392 personekvivalenter. 
 
C. Reningsresultat 

Tabell 1. Utgående reningsresultat, medelvärde för vecka 1-33 2022 i mg/l. 

Parameter 
V 1–17 (mg/l) Utsläppskrav 

2022 (mg/l) 
Villkor (mg/l) Status 

Kväve 11,2 10 8  
Fosfor 0,56 1 0,4  
BOD 8,1 15 8  
COD 44 70 70  

 
Reningsresultatet för kväve överskrider gränsvärdet för året även med de lättnader i utsläppskrav som 
erhållits för 2022. Det intensiva arbete med stort fokus på kvävereningen som skedde under våren har dock 
gett resultat. Sedan slutet på maj har resultaten varit goda och Syvab bedömer det som rimligt att klara 
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utsläppskravet på 10 mg/l. 
 
pH-värdet är en kritisk parameter för den biologiska reningen, då det är levande mikroorganismerna som 
behöver ha ett värde mellan 7-8 för optimal aktivitet. Genom ett antal olika anledningar sänker vår process 
pH:t och under sommaren låg värdet så lågt som 5. Vid detta pH började mikroorganismerna att dö. Det var 
därför problem att upprätthålla en hög slamhalt, dvs en hög koncentration av mikroorganismer, och reningen 
försämrades. För att uppnå reningskraven för kväve vidtogs under sommaren snabba åtgärder för att 
motverka en eventuell hämning i processerna. Det låga pH motverkas genom tillsats av natronlut. Efter en 
kort försämring av kvävereningen vände värdena åter nedåt igen efter att mikroorganismerna hunnit 
återetablera sig.  
 
NKH-projektet går nu in i en ny fas. Det innebär att renoveringarna i sedimenteringsbassängerna och bygget 
av nya kanalen till membranhallen har slutförts. Arbetet med ombyggnad av linje 7 och 8 forcerades för att 
snabbare öka kapaciteten i anläggningen och arbetet blev klar fem veckor före den ursprungliga tidplanen.  
 
Efter att 25 % av sedimenteringen varit avstängd under två år nås nu en kort period med full kapacitet. Nästa 
avstängning innebär att en hel linje av de befintliga åtta stängs av för slutlig ombyggnad till den nya 
processlösningen. Det innebär avstängning av första delen i kvävereningsprocessen, nitrifikationen, och de 
två efterföljande sedimenteringsbassänger. Det innebär att den biologiska reningen kommer att köras med 
7/8-kapacitet. Avstängningen kommer att vara under ca femton månader med start i mitten av november. Att 
stänga av en hel linje kommer att vara en än mer utmanande än de avstängningar som hittills varit i och med 
att det är den biologiska reningen som kapacitetsmässigt är vår mest trånga sektor.  
 
Som står att läsa i verksamhetsrapport 1 för i år har ett flertal åtgärder utförts för att stärka upp reningen 
under ombyggnationen. I juni hölls en workshop för att se över om det finns åtgärder som ytterligare kan 
förstärka kvävereningen fram tills dess att första linjen är ombyggd och drifttagen våren 2024. En 
alkalinitetshöjande (pH-höjande) åtgärd lyftes som den viktigaste för att kunna ha en stabil 
kvävereningsprocess. För att minska risken för hämning av kvävereningen kommer därför en pH-höjande 
åtgärd behållas i drift under minst den första linjens avstängning. Utredningar angående huruvida vi ska 
behålla lutdoseringen eller om det finns en bättre metod pågår. Vidare undersöks också åtgärder för att säkra 
slamåterföringen d.v.s. återföringen av de mikroorganismer som renar vattnet. Bland annat kan polymer 
doseras i sedimenteringen för att förbättra sjunkegenskaper, inloppen i sedimenteringsbassängerna skulle även 
eventuellt kunna förbättras, så att slammet förs nedåt i början av bassängerna. Förbättringspotential finns 
även avseende pumpningen av returslammet.  
 
Det arbetssätt som infördes under krisarbetet i våras med en operativ grupp för snabb prioritering av viktiga 
åtgärder för reningen kommer också att fortsätta framöver.  
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Störst fokus har lagts på kvävereningen under innevarande år på grund av att reningsresultatet för kväve varit 
högre än EU:s krav för utsläpp (10 mg/l). Utsläppen av fosfor är också förhöjda i förhållande till de 
ursprungliga kraven i miljötillståndet, men det är långt under den nu gällande utsläppskravet för 2022. En stor 
bidragande orsak till att fosforhalterna är förhöjda är att den kemiska fällningen av fosfor innebär en 
förbrukning av alkalinitet, vilket sänker pH:t, varför det är svårt att reducera fosfor och gynna kvävereningen 
samtidigt i Himmerfjärdsverkets nuvarande process.  
 
De förhöjda kopparhalter som upptäcktes under våren kan ha haft sitt ursprung från pannvatten som läckt in 
till rejektvattenreningen. Detta åtgärdades så snart det upptäcktes. Kopparhalterna som uppmättes i 
kvävereningen var så höga att de kan ha haft en hämmande effekt. Troligt är att koppar ansamlats i slammet 
(mikroorganismerna som renar vattnet) över tid. Vidare undersökning pågår nu för att se om halterna i 
slammet minskat efter att läckaget stoppats.  

 

Biogas 
Produktionen av fordonsgas var mycket låg under maj och juni på grund av reparationer och därmed 
avstängningar av anläggningen. Biogasproduktionen hölls då så låg som möjligt för att ha avsättning till andra 
gasförbrukare i så stor uträckning som lagringsvolymerna för substrat och slamströmmar från reningsverket 
tillåter. När fordonsgasanläggningen åter togs i drift har Syvab ökat biogasproduktionen. Efterfrågan av 
fordonsgas har också ökat succesivt under året och mängden såld gas i juli och augusti är de högsta för året.   

Slammets kvalitet t.o.m. juli 2022 har godkänd kvalitet och kan efter minst sex månaders hygienisering spridas 
på åkermark. 
 
Forskning och utveckling 
Utvecklingsanläggningen (piloten) är i drift och utgående reningskrav för det nya verket (kväve 6 mg/l och 
fosfor 0,2 mg/l) uppfylls. Anläggningen har hållits i drift över sommaren för första gången. Det har fungerat 
bra. Planen för resterande året är att fortsätta bekräfta processparametrar och beräkningar som gjorts i NKH-
projektet. Pilotanläggningens kväverening har inte drabbats av hämningar så som skett i huvudströmmen. Här 
är också processen uppbyggt på ett annat sätt som inte sänker pH på motsvarande sätt som i 
huvudströmmen. 
 
Försöket med läkemedelsrening med granulerat aktivt kol fortgår i pilotanläggningen. Det första bytet av kol 
var planerat i juni, men då halterna av läkemedel som kolet släpper igenom har följt en långsammare trend än 
beräknat skjuts detta på till senare i höst. Det är positivt att kolet har haft en länge livslängd än förväntat. När 
kolbytet sker avslutas den första delen av projektet. Ett abstract har skrivits och antagits att presenteras på 
IWA (The international water association) Congress and Exhibition nu i september ”Approaching Breakthrough: 
Micropollutant Removal Through Large-scale Pilot Tests With An MBR-GAC Configuration At Syvab WWTP”. 
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Produktion - Anläggning och underhåll 
På bassängblocket har vi haft en del haverier med våra skrapor, som vi hanterat. Det har varit ansträngt med 
tillgänglig personal under semesterperioden, men alla skrapor är nu reparerade och åter i drift.  
Vi har även bytt ut läckande backventiler och trasiga returslamventiler på linje 7 och 8 inför uppstart av dessa 
i NKH-projektet. 
 
Fluidbädd 4 har haft reducerad funktion. Vi har därför bytt ut sanden i den samt åtgärdat utrustning som är 
placerade i botten av bassängen. Bädden är nu åter i drift och fungerar enligt plan. Vi fortsätter arbetet med 
att optimera denna anläggningsdel. 
 
Verkstaden består just nu av två verkstadstekniker. Vi har tre vakanta platser, en verkstadschef och två 
verkstadstekniker. Under hösten är målet, när alla tjänster är tillsatta, att vår egen verkstad ska ta större jobb i 
egen regi gällande pumprenoveringar och smidesjobb. 
 
Problemen med skivdiskfilter kvarstår. Anläggningen är sårbar då den ligger som sista reningssteget och ska 
hantera konsekvenserna från alla reningsstegen som ligger före. Under de två år som har varit med 25 % 
mindre kapacitet i sedimenteringen, så har inte slammet avskilts på så hög nivå som normalt i denna 
anläggningsdel och det har gett en ökad belastning på skivdiskfiltret. För att kunna upprätthålla en hög 
kapacitet och funktion på filtret under hela ombyggnadstiden har vi beställt en större renovering av samtliga 
skivdiskar. Arbetet kommer påbörjas sensommaren och ska vara klar innan hösten. 
 
I juni inträffade ett haveri på en av mellanväggarna i flotationen. Under tre veckor fick anläggningen stängas 
för att åtgärda skadorna. Arbetet gick bra och anläggningsdelen är åter i full drift.  
 
Ett större underhåll har genomförts av avgasningstornet där mycket sand hade ansamlats. 
 
Arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) pågår intensivt. Vi har haft inspektion av 
Brandförsvarsförbundet och inspektionsanmärkningarna arbetar vi vidare med. För att säkerställa att det 
dygnet runt finns personer med hög anläggningskännedom i tjänst har beredskapsschemat förändrats. Det 
innebär att det nu alltid finns en Driftledare i tjänst i alla beredskapslag. En rollbeskrivning för Driftledare har 
tagits fram. Märkning av ventiler och rör för biogas har även setts över samt brister har åtgärdats.  
 
Produktionen är åter mer involverad i arbetet med NKH-projektet i syfte att säkerställa att rätt utrustning 
väljs. Vi är bland annat aktiva i processen för CE-märkning av den nya anläggningen, där vi är med i arbetet 
med att hantera all dokumentation och underhållspunkter på den nya anläggningen. 
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EL 
Under kvartal två har det använts 5 981 MWh el-energi. Det är en minskning med 767 MWh el-energi mot 
samma period 2021. I maj 2021 hade vi stora mängder nederbörd som genererade höga flöden in till verket. 
Huvudpumparna fick gå lite extra och det påverkade energianvändningen. I år har flödet in till verket varit 
mer normalt. Effektbehov för byggström till den stora ombyggnaden (NKH-projektet) ligger på ungefär 
samma nivå som 2021. Det är bra att vi lyckas hålla ner energianvändningen då elpriset har ökat kraftigt under 
våren. 
 

 
 
Under kvartalet har vi genomfört en utredning för att definierat energiflödena som ska användas som 
underlag för energieffektiviseringsarbete och utredningarna för framtida biogasanvändningen.  
 
En tryckluftutredning är också startad för att minska energianvändningen.  
Utbytet av äldre belysning mot LED som är betydligt energisnålare fortgår löpande.  
 
Installation av den nya reservkraften har stannat av på grund av försenad leverans av en effektbrytare. Vår 
förhoppning är att kunna driftsätta anläggningen under september. 
 
Säkerhetsprojektet med utbyte av larm och passerkontroll har pågått under hela kvartalet. Vi har bytt ut det 
gamla systemet på ca 90 % av anläggningen. Lås och dörrar har setts över för att klara av de nya 
säkerhetsnivåerna. 
 
Beställning av utbyggd byggström till NKH-projektet är gjord. Detta för att tillbyggnaden kommer att vara 
färdig utvändig till jul. Arbetena med installation av utrustning inne i huset kommer därmed att startas under 
2023. 
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Mellanspänningsmatningar till blocket och sandfiltret har flyttats för att inte vara i vägen för arbeten med 
anslutning av kanaler från blocket till den nya silstationen i tillbyggnaden. 
 
Upphandling av solcellsanläggning har startats med att skriva förfrågningsunderlag som ska läggas ut för 
upphandling. 
 
Vi har köpt in ett nytt kalibreringsverktyg för verifiering av flödesmätare i tunnlarna. Det nya verktyget 
underlättar arbete med kalibrering i de tuffa arbetsmiljöerna i tunnelsystemet. 
 
Ammoniumgivare från respektive block A och B har ersatts av en gemensam givare för båda blocken med 
bättre precision.  
 
Utbyte av tryck, nivå och flödesmätare i gasanläggningen har gjorts för att få en säkrare drift. 

 
IT 
Vi har installerat den senaste versionen av MC-Office kontorsapplikation hos samtliga våra användare. 
Vi har bytt ut äldre bärbara och stationära datorer där det har funnits behov, bland annat i vår reception och i 
kontrollrummet. Datorn i kontrollrummet har även fått en bättre prestanda för att förbättra upplevelsen vid 
de multipla skärmarna när man arbetar med att sköta och övervaka driften av anläggningen online. 
 
Ny utvecklingsserver har etablerats för att komma i gång med utveckling och uppdatering av Syvabs 
webbaserade dokumenthanteringssystem, Alfresco. 
 
Bilderna för uppföljning av processens status, underhåll och bemanning, som gås igenom på dagliga möten, 
har förbättrats.  
 

Vårt skadasystem, Citect, har uppgraderats från patch 19 till patch 38, detta för att få en bättre stabilitet i 
systemet. Skadasystemet har också uppdaterats med processbilder för kembyggnaden, polymerberedning samt 
för kemikaliehantering i skivdiskfiltren, detta för en bättre överblick online 
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Projekt 
 
Skivdiskfilter 
Projektet med att förbättra arbetsmiljön vid tvätt av de sex skivdiskfiltrena fortskrider. Ny entresol och två 
nya IBC-kärl med pumputrustning är under uppbyggnad i utvecklingsbyggnaden. Planerad driftsättning i 
september.  
 
Slam 
Arbetet med att byta ut centrifug 1 har pågått under våren. Maskinen är nu driftsatt och optimering återstår. 
Därefter kommer centrifug 4 att bytas ut under hösten. 
 
SSG Standard Solutions Group – SSG-Entre 
Vår nya säkerhetsutbildning, Employee safety, som riktar sig till vår personal på Syvab är nu klar och driftsatt. 
Vi har nu påbörjat arbetet med att ta fram en liknande kurs för våra entreprenörer som heter SSG-Entre. 

 

Risk för brist på kloridbaserade fällningskemikalier 
Eftersom andra typer av fällningskemikalier kan komma att behöva användas byggs tre nya kemikalietankar 
på 35 m3 vardera med invallning söder om befintliga rejektvattenanläggningen. Vi har under sommaren 
påbörjat arbetena med invallningen och tankarna är beställda.  
 
B004 Kulvert nord-sydlig riktning utmed blocket 
Som förberedande arbete inför befintlig bräddkanals anslutning mot nya silstationen, som byggs i NKH-
projektet, arbetar vi med ombyggnad av befintliga och tillkommande media i kulverten B004. 
Planeringsarbetena är i full gång inför genomförandet. 

 
Personal 
Sjukfrånvaron fram till och med juli 2022 hamnade på 5,9 % vilket är lägre än tidigare under året men 
fortfarande över normalt. Corona ser ut att fortsätta ”ställa till det” även under hösten. 
 
Förhöjda värden av svavelväte uppmättes under sommaren i några anläggningsdelar. All personal har 
personliga gasvarnare. Personalen på laboratoriet har fått gasmask att använda vid provtagning om halterna är 
höga.  
 
Två processingenjörer är anställda. De har tidigare varit inhyrda från Framtiden.  
En verkstadstekniker är anställd. 
Rekrytering av verkstadschef och drifttekniker pågår. 
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Vi genomförde ett viktminskningsprogram under våren, vilket var en följd av den Hälsoprofilsbedömning 
som gjordes i höstas. Den pågick i fem veckor och de 12 personer som fullföljde gick tillsammans ner hela 62 
kilo! 
 
Vi har slutfört vår utbildning i HLR/ABC så nu har alla anställda genomfört den utbildningen. 
 
Vi har, efter att ha haft en enkät bland personalen om friskvården, startat upp en friskvårdsgrupp med 
representanter från olika avdelningar som ska ta fram lite olika friskvårdsaktiviteter framåt. 
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§ 6.1 Ekonomirapport  

Resultatet i augusti visar ett litet överskott, orsaken är att fordonsgasen gått bättre än vad som budgeterats. 
I övrigt ses stora prisökningar både för el, transporter, material och kemikalier. Elkostnaden har en stor 
avvikelse i jämförelse med budget på 3,5 miljoner kronor. Resultatet för perioden uppgår till +858 tusen 
kronor. 
 
Budget 2022 för biogas sänktes med 40 % på grund av minskad efterfrågan. I augusti ses en stor 
efterfrågan och priset har ökat. Detta kompenserar ett lågt utfall under februari och mars men även en viss 
del av de ökade elkostnaderna. Prognosen för helåret är en ökning till 9,7 miljoner kronor ifrån budget 8 
miljoner kronor. Anläggningen hade även ett driftstopp då den var i behov av reinvestering för att kunna 
fungera igen. Under augusti månad var intäkterna på högsta nivå vilket hämtade hem tiden med 
driftstoppet med råge.   
 
Under augusti har en ny upplåning gjorts med 148,8 miljoner kronor och nästa planeras i januari 2023 med 
151,2 miljoner kronor. Borgensutrymmet räckte inte hos Nykvarns kommun varför beloppet blev lägre än 
vad som tidigare har lånats upp, detta justeras i januari 2023. Vår ränta uppgår numera till 1,45 % (0,53 % i 
april) på hela låneportföljen och samtliga nyckeltal följer finansieringspolicyn. En översyn gjordes av 
finansieringspolicyn till styrelsemötet i juni. Risknivån ökar i och med att låneportföljen ökar, derivatens 
värde ökar samtidigt och räntorna stiger. Den totala genomsnittliga kapitalbindningstiden är 1,9 år och 
räntebindningstiden är i genomsnitt 2,3 år i augusti och limit anger 2–4 år. Varje procent som räntan stiger 
innebär med dagens låneskuld en räntekostnadsökning med 15 miljoner kronor på årsbasis och i takt med 
bindningstider. 
 
Borgenssteg 2 behöver göras för NKH-projektet enligt separat beslutsärende som styrelsen hanterade i 
augusti. Styrelsen har rekommenderat ägarna att fatta beslut om ett utökat borgensåtagande på totalt 745 
miljoner kronor. Vi har borgensutrymme för upplåning fram till december, så det bör fortfarande finnas 
en viss tidsmarginal för att säkra likviditeten för bolaget och ombyggnationen.  
  

mailto:www@syvab.se
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Intäkter                         Tkr Budget 2022 Utfall 220831 Budget per 220831 Prognos 2022
Anslutningsavgifter 184 360 122 907 122 907 184 360 
Övriga rörelse int 9 155 7 198 6 103 10 944 
Totala intäkter 193 515 130 105 129 010 195 304

Kostnader Budget 2022 Utfall 220831 Budget per 220831 Prognos 2022
Drift
Kemikalier -20 655 -14 396 -13 770 -20 655 
Slamtransport -14 500 -5 863 -9 667 -11 696 
Energikostnad -24 900 -20 060 -16 600 -30 564 
Övrigt drift -37 310 -22 013 -24 873 -33 804 
Summa drift -97 365 -62 333 -64 910 -96 719 

Personal Budget 2022 Utfall 220831 Budget per 220831 Prognos 2022
Lönekostnader -31 540 -21 656 -21 027 -32 538 
Pensionskostnader -4 500 -3 464 -3 000 -4 971 
Sociala kostnader -9 915 -6 950 -6 610 -10 546 
Utbildning -565 -401 -377 -565 
Övrigt personal -2 075 -1 330 -1 383 -2 075 
Summa Personal -48 595 -33 801 -32 397 -50 695 

Finansiellt Budget 2022 Utfall 220831 Budget per 220831 Prognos 2022
Avskrivning -41 355 -28 166 -27 570 -41 924 
Ränteintäkter 0 0 0 0 
Räntekostnader -8 000 -5 764 -5 333 -8 646 
Övrigt finansiellt -3 200 -2 517 -2 133 -4 000 
Skatt 0 0 0 0 
Summa Finansiellt -52 555 -36 447 -35 037 -54 570 
Totala kostnader -198 515 -132 581 -132 343 -201 984 
Bokslutsdisposition 5 000 3 333 3 333 6 680 

Resultat 0 858 0 0
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Biogasverksamheten 2022 

(Tkr) Budget 2022 Utfall 220831 Budget 220831 Prognos 2022
Intäkter 
Biogasintäkter 8 000             6 310                        5 333                    8 000                
Substratintäkter 120                60                             80                         120                   
Summa intäkter 8 120                 6 370                        5 413                          8 120                     

Driftskostnader
Underhåll / drift 1 200 -            624 -                          800 -                      1 200 -               
El 700 -               565 -                    467 -                      847 -                  
Arbetstid 1 200 -                800 -                          800 -                      1 200 -                    
Substrat omkostnad 750 -               500 -                          500 -                      750 -                  
Rejectkostnad 470 -               313 -                          313 -                      470 -                  
Summa driftskostnader 4 320 -                2 802 -                       2 880 -                         4 467 -                    

Kapitalkostnad
Räntor 1 200 -            864 -                    800 -                      1 296 -               
Avskrivning 2 600 -            1 733 -                 1 733 -                   2 600 -               
Summa kapitalkostnader 3 800 -                2 597 -                       2 533 -                         3 896 -                    

Resultat -                      971                           -                               243 -                       
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§ 6.2 Investeringar 
 
Här redovisas reinvesteringar per 2022-08-31 i ordinarie verksamhet. NKH-projektet redovisas i separat 
rapport.  
 
Nya reinvesteringsprojekt: 

• Renovering av värmeväxlaren för organiskt material flytande 
• Renovering av tank vid organiskt material flytande 
• Kompressor och kylanläggning vid fordonsgasstation 
• Byte av tak på flotation för att möjliggöra installation av solceller 
• Kemikalietankar 
• Kemdistribution Dyna Disc 

 
  

   

 
 
 
  

Beviljad investeringsram (mkr) 

IB 2022 Reinvesteringar Akutinvesteringar Nyinvesteringar Bidrag Summa

2,0 41,0                                       -                           -                          3,8                        46,8                          

Förbrukat 2022.08 Utfall Budget 2022

Investerat 2,8                          10,00                     

Pågående arbeten 9,1                          36,80                     

mailto:www@syvab.se
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Investerat 
Specifikation Budget Årets Utfall Summa Prognos Diff
Byggnad 5,0                 0,2                 0,2            5,0                    4,8                 

Maskinell utrustning 5,0                 1,5                 1,5            5,0                    3,5                 
Inventarier 5,0                 1,1                 1,1            5,0                    3,9                 

Summa direkta investeringar 15,0              2,8                 2,8                 15,0                         12,2              

Reinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa  Prognos Diff

Uppgradering verkstad 2,0            0,7            0,3           1,0            2,0                    1,0            
Slutavskiljning skivdiskfilter 3,5            3,4            3,4            3,5                    0,1            
Rötkammarbotten  - RKB 3 2,0            0,1            0,1            2,0                    1,9            
Fastighetsstyrning El/Vent 2,0            1,1            1,1            2,0                    0,9            
Pilotanläggning II 5,0            4,3            0,1            4,4            5,0                    0,6            
Renovering gallerskrapa 2 2,0            1,1            1,1            2,0                    0,9            
Byte centrifuger 1,5            0,5            1,3           1,8            1,5                    0,3 -           
Belysning 1,0            -             0,3           0,3            1,0                    0,7            
Onlinegivare 1,0            0,7            0,3           1,0            1,0                    0,0 -           
Utloppstuber 4,0            2,9            2,9            4,0                    1,1            
Kemikalietankar 2,5            -             2,5                    
Renovering Elsaborg 0,6            -             1,5            1,5            0,6                    0,9 -           
Skivdiskfilter 0,5            0,1            0,3           0,4            0,5                    0,1            
Förstärkt säkerhet 3,0            1,6            3,4           5,0            3,0                    2,0 -           
Övrigt 16,2          1,6           16,2                  

Totalt Pågående 46,8          -            9,1            -            46,8                  -            
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§ 7 Aktuellt resultatläge NKH-projektet 
 
 Avvikelse Notifiering Planenligt Kommentar 
Tidplan     
Ombyggnad    Arbeten med ombyggnad går enligt plan. 

Deletapp 1:4 klar, avstämning för etapp 
2 v47-2022 
 

Tillbyggnad    Betongarbeten samt montering av 
prefab-element och stomresning pågår.  
Risk för försening p.g.a. kriget i Ukraina. 

Leveranser   
 
 

 Kriget i Ukraina har stor påverkan på 
leveranstider och materialkostnader.  

     

Ekonomi     
Tillbyggnad    Kostnader på grund av förhöjda 

materialpriser påverkar budget. 
 

Ombyggnad    I fas 
  
 

     

NKH Helhet    Framdriften i pågående arbeten är god.  
 
Ny slutkostnadsprognos har tagits fram.  
 
Det föreligger fortfarande stor 
osäkerhethet i prisutveckling och risk för 
leveransstörningar p.g.a. kriget i Ukraina. 

 
 
  

mailto:www@syvab.se
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Tidplan   
 

 
Projektets framdrift är god och man kan nu se formerna på den nya byggnaden som växer fram. 
 
Projektets första deltid, färdigställande av biolinje 1, har till följd av yttre omständigheter justerats framåt 
och ny sluttid är satt 2024-04-02 (tidigare 2023-12-22). Vid denna deltid ska även den nya 
membranfilterhallen med tillhörande silstation och pumpstationer vara färdigställda. Arbetena löper på 
enligt plan enligt projektets reviderade tidplan.  
 
Vi har vid tidigare prognoser flaggat upp för risk med förseningar av leveranser kopplade till kriget i 
Ukraina. För närvarande har vi inte några nya störningar rapporterade, och vi har en kontinuerlig dialog 
med projektets leverantörer om tillgång på material och utrustning. 
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Ekonomi 
 
Kriget i Ukraina har haft stor påverkan på tillgänglighet och priser på material. Prisökningar på olja, 
trävaror, stål och sakvaror påverkar projektets slutkostnad.  
 
En reviderad slutkostnadsprognos för projektet har tagits fram under våren.  
Fram till dags dato följer projektets upparbetning i stora drag den prognosticerade månadskostnaden.  
 

 
 
Figur 1. Budgetram för projektet enligt följande

 
Inflation utgår från kostnadsnivå 2014 och har beräknats till ca 1,5 %/år och uppgått tidigare, pandemin 
och ändrat säkerhetsläge innebär höjning 10 % till 25 %. 
 
 
 
 
 

NKH ÅR 2022 Prognos 2019–2022.06 Utfall 2019–2022.06 
SamVE 773 652,4 

Gemensamt 192 134,3 
Totalt NKH 965 786,3 
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Figur 2: NKH Budgetuppföljning juni 2022, ackumulerad budget/prognos och utfall 

 
Upparbetning enligt figur 1 (avstämning 2022–06) Gul linje visar en 6/12 av upparbetningen för 2022. 
 
 
Figur 3: Månadsvis upparbetning /prognosticerad kostnad NKH 

  
Under sommaren har vi haft en kompletterande betalplan för att reglera likviditeten i projektet då tillfälle 
för stora inköp har förändrats.  
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§ 8 Information om kemikaliebrist 
 
Livsmedelsverket är den myndighet som inom ramen för det nationella samordningsansvaret för dricksvatten 
konstaterar att det föreligger en bristsituation för kloridbaserade fällningskemikalier. Denna bristsituation 
skulle kunna starta under Q2 2022. Syvab fick denna information av Länsstyrelsen i Stockholm på ett möte i 
början på december 2021. Nu när vi är i september 2022 är informationen från Svenskt Vatten att tillgången 
är säkrad till och med september. 
 
Alla VA-huvudmän har uppmanats att planera för en bristsituation och vidta möjliga åtgärder för att minska 
på konsekvenserna av detta. Information om omfattningen av bristen eller hur länge en bristsituation kan 
förväntas att pågå har vi inte fått. Vid en bristsituation kommer kloridbaserade fällningskemikalier att fördelas 
enligt en prioriteringslista. Syvab är prioritetsgrupp 4, vilket är den lägsta. Det medför att vi får tillgång till 
kemikalierna efter att alla i prioritetsgrupp 1, 2 och 3 har fått sitt behov uppfyllt.   
 
Eftersom Syvab idag är mycket beroende av dessa kemikalier togs beslut under våren att bygga nya 
lagringstankar för en ny fällningskemikalie. Det är en produkt som Syvabs processingenjörer har testat på 
Syvabs labb och sett gott resultat av.  
 
Leverans av kemikalietankarna är planerad till vecka 37 och därefter startar installation. Ett lass av den nya 
kemikalien är bokad till vecka 43. Detta lass kan avbokas om brist på kloridbaserade fällningskemikalier inte 
har inträffat och en ny kemikalie därför inte behövs.  
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§ 9.1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2023 

 
 

 
 
 
 
            
                   

Verksamhet

Trygghet

Ekonomi Medarbetare

Forskning o 
utveckling  

HållbarhetEffektivitet Externa krav
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Verksamhetsplan 2023 
 

Bakgrund 

Syvabs uppgift är att minska miljöpåverkan i den sydvästra stockholmsregionen och Östersjön genom att 
rena avloppsvatten till en fastställd kvalitet för utsläpp till recipient. 
 
Himmerfjärdsverket är en komplex processindustri som är i drift dygnet runt, året runt. En väl fungerande 
verksamhet ställer höga krav på anläggningens funktion och kapacitet, förebyggande underhåll och 
personalens kompetens och engagemang. Lagar och förordningar gällande utsläpp till recipient (EU-
direktiv) och verksamheten (miljöbalken) är grunden för verksamheten. 
 
Grundförutsättningar är dessutom en ekonomi i balans och moderna IT-system. 
 
Syvab är ett kommunalt aktiebolag som leds av en styrelse där samtliga ägarkommuner och kommunala 
bolag är representerade. 
 

Strategiska mål 

Under våren 2022 har ett arbete bedrivits med att ta fram strategiska mål för verksamheten. 
Målen är grupperade inom områdena verksamhet, ekonomi, trygghet, medarbetare samt forskning och 
utveckling (FoU). 
 
Syvabs vision är att vi om 10 år: 
 

- Är en effektiv verksamhet som möter ägarnas och myndigheternas krav. Vår verksamhet är 
klimatneutral och vi har en nollvision mot driftstörningar. 

- Är en kostnadsmedveten verksamhet som har ekonomisk stabilitet. Vi reinvesterar i den takt som 
krävs. 

- Är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna utvecklas och har ett högt engagemang. Våra 
medarbetare har rätt kompetens för respektive roll. 

- Är en robust och säker anläggning, som möter yttre hot och säkerställer en trygg arbetsplats. 
- Är i framkant inom FoU gällande rening av avloppsvatten, produktion av biogas och 

slamhantering. Vi är förberedda på nya reningskrav som ställs på verksamheten och har hållbarhet 
i fokus i samtliga projekt.  
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Delmål 

Som ett led i att nå de strategiska målen har ett antal mål för 2023 formulerats: 
 
Verksamhet: 

- Ett beslutsunderlag finns framtaget som beskriver hur Syvab kan bidra till att uppnå de globala 
hållbarhetsmålen för hållbar utveckling inom Agenda 30.  

- Vara anslutna till Svenskt Vattens initiativ om en klimatneutral VA-bransch år 2030 och ha 
kunskap om vad som krävs för att Syvab ska bli klimatneutrala. 

- Beslut är fattat hur vi ska använda vår biogas. 
- Vi har ett verksamhetsledningssystem, gällande hela verksamheten, enligt ISO-standard på plats. 

 
Ekonomi: 

- Ett tidrapporteringssystem för bättre kostnadsuppföljning är implementerat. 
- En ny process för framtagande av reinvesteringsplan är framtagen. 
- En ny ekonomimodell är implementerad. 

 
Trygghet: 

- Ökad säkerhet kring arbete med maskiner och utrustning genom att "Bryt och lås" är 
implementerat. 

- Rollbeskrivning för gasföreståndare och säkerhetssamordnare finns på plats och rollerna är 
tillsatta. 

- Vi vet om vi uppfyller kraven i BGA17 och har en åtgärdsplan framtagen för eventuella avvikelser. 
- Brandsskyddsdokumentation är uppdaterad och implementerad.  
- Utrymningsrutiner och instruktioner är uppdaterade och implementerade. 

 
Medarbetare: 

- Behovet av de funktioner vi behöver för att nå våra strategiska mål 2031 är kartlagt. 
- Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan och mål. 

 
FoU: 

- En kunskapssammanställning kring pilotens lustgasemissioner är framtagen. 
- En kunskapssammanställning kring membranens behov av rengörningstvätt med 

natriumhypoklorit är färdigställd. 
- Ett projektförslag är framtaget för optimering av kemikalieanvändning. 

 
De prioriterade områdenas betydelse och utmaningar presenteras nedan. 
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Verksamhet 

Vår verksamhet är en komplex processindustri som måste vara i drift dygnet runt, året runt. Uppdraget är 
att samla in och rena avloppsvattnet från våra ägarkommuner och rena det så kostnadseffektivt och 
hållbart som möjligt till fastställd kvalitet. Av våra restprodukter produceras biogas och slam. Idag 
uppgraderas hälften av den producerade biogasen till fordonsgaskvalitet. Resten används dels som 
ersättning för el för att driva en av våra blåsmaskiner, som ger luft till den biologisk reningen, och dels 
som ersättning av olja för uppvärmning av våra rötkammare och lokaler. Himmerfjärdsverket är Revaq-
certifierat och ett aktivt uppströmsarbete bedrivs i syfte att kontinuerligt förbättra kvaliteten på det 
avvattnade slammet i syfte att kunna använda slammet som gödning på åkermark.  
 
För att säkerställa en tillförlitlig drift behöver vi vara proaktiva och planera samt prioritera åtgärder, så att 
de utförs i rätt tid. Vi arbetar med ett kontinuerligt förebyggande underhåll i syfte att minska akuta 
åtgärder. Till följd av den ökade arbetsbördan, som NKH-projektet har medfört, så har tyvärr en 
underhållsskuld byggts upp. Resurserna har inte räckt till för att reinvestera i den takt som krävs i syfte att 
upprätthålla anläggningen i god status. Det medför att antalet haverier ökar, vilket leder till att 
avstängningar och akuta och ofta dyra insatser behöver genomföras. Avstängningar har också en negativ 
påverkan på att nå våra krav och mål för rening och biogasproduktion. För att öka reinvesteringstakten 
kommer en projektledare att anställas.  
 
Vatten och avlopp har en självklar plats i det hållbara samhället och Syvab ska präglas av ett offensivt 
hållbarhetsarbete. Syvabs verksamhet ger avtryck på miljön genom utsläpp av näringsämnen till vatten, 
energi- och kemikalieanvändning samt utsläpp av metan och lustgas från de biologiska processerna. Vår 
verksamhet ger också positiv miljönytta genom att producera biogas och näringsrikt slam. Den pågående 
till- och ombyggnaden av Himmerfjärdsverket, NKH-projektet, kommer att medföra att utsläppen av 
kväve, fosfor och biologiskt nedbrytbart material (BOD) minskas till vår recipient Himmerfjärden. Ökade 
insatser behöver göras för att ytterligare minska Syvabs miljöpåverkan. För att få ökat fokus på dessa 
frågor och arbeten samt arbeta för att bli klimatneutrala år 2030 kommer en hållbarhetsstrateg att anställas.  
 
Vår verksamhet ska präglas av ordning och reda. Vi ska därför under 2023 ta steg mot att bli ISO-
certifierade inom miljö (14001). Ett företagsövergripande ledningssystem ska skapas med avseende på 
miljö, arbetsmiljö samt brand och säkerhet. Detta ledningssystem ska uppfylla kraven enligt ISO 14001. 
Där ska vi utveckla gemensamma rutiner för bland annat framtagande av mål, dokumenthantering, 
riskhantering, avvikelsehantering, hantering av lagar och andra krav, kommunikation, roller och ansvar 
med mera. Genom att ha gemensamma övergripande rutiner blir vårt arbete mer enhetligt och effektivt. 
En certifiering enligt ISO 14001 kommer därefter att innebära tydligare målsättningar och uppföljningar av 
vårt arbete att värna miljön i stort. Vi kommer att utgå ifrån Syvabs mest betydande miljöaspekter utifrån 
planetens hållbara gränser.  En kvalitetsansvarig kommer att anställas för att genomföra arbetet. 
 
 
 

mailto:www@syvab.se


             
 
Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Gäller från: 

Rapport Verksamhetsplan och budget 2023 5(10) 2022-09-14 
Ansvarig för dokumentet (PL):                       Sign: Granskad och fastställd av (PÄ)                                   Sign: Rev.datum: 

Sara Söhr Sara Söhr  
 

 

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

Bild visar strukturen för det övergripande ledningssystemet. 

 
 

Ekonomi 

Syvabs uppgift är att kostnadseffektivt driva Himmerfjärdsverket så att fastställda krav innehålls. 
Verksamheten ska också utvecklas för att, över tid, bli bättre. Anläggningen ska reinvesteras i den takt som 
krävs för att upprätthålla god status och hög driftstabilitet och genom det minska kostnaderna för 
underhåll.  
 
Syvab ska ha en förutsägbar kostnadsutveckling. Avgiften beräknas på uppmätt flöde från respektive 
kommun. För att minska validitet används tre års historiskt utfall för att beräkna innevarande års 
debitering. Avgifterna ska stimulera kommunerna att genomföra åtgärder så att andelen ovidkommande 
vatten minskar. 
 
Löneläget ska vara tillräckligt för att attrahera och behålla kompetent personal och ligga i paritet med vad 
branschen tillämpar inom regionen.  
 
Taxonomiförordningen innebär succesivt utökade redovisningskrav och Syvab ska med god 
framförhållning uppfylla dessa krav.  
 

Trygghet 

Omvärldsläget har snabbt förändrats till det sämre. Säkerhetshotet har ökat samtidigt som Syvab är en 
verksamhet som behöver fungera för att samhället ska ha en god funktion. Vi har börjat höja säkerheten 
på Syvab, men mer arbete behövs. Nya krav kan också framöver komma att ställas på vår verksamhet till 
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följd av ett eventuellt Nato-medlemskap. Syvab har under våren 2022 utfört både en risk- och 
sårbarhetsanalys och en säkerhetsskyddsanalys. Identifierade åtgärder från dessa behöver tas vidare och 
implementeras i verksamheten. Ett arbete bedrivs i Syvabs ägarkommuner kring att höja det civila 
försvaret och krisberedskap för att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd 
beredskap eller krig. Syvab är en viktig samhällsfunktion och behöver ingå i detta arbete. 
 
Pandemin och kriget i Ukraina har påverkat hela världsmarknaden och det råder nu ett nytt läge. Det är 
brist på komponenter och material, vilket medför både prisökningar och långa leveranstider. Det gör att 
vår verksamhet kan få det svårare att få tillgång till reservdelar och insatskemikalier. Komponenter som 
Himmerfjärdsverket är beroende av för sin funktion. Ett ökat arbete med kontinuitetsplanering behöver 
därför genomföras.  
 
För att ha resurser till att genomföra arbetet inom säkerhet och kontinuitet kommer en säkerhetsansvarig 
att anställas.  
 
Syvab är en verksamhet med många arbetsmiljörisker. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs för att 
säkerställa att alla Syvabs medarbetare, inhyrd personal och entreprenörer ska komma hem hela från 
arbetet.  
Himmerfjärdsverket är en stor anläggning där maskiner och annan utrustning kan startas på distans. För 
att förhindra olyckor till följd av den mänskliga faktorn kommer arbete med ”Bryt och lås” att 
implementeras. Maskiner kan då inte startas på distans innan reparatören fysiskt har låst upp den. Vi ska 
också under året fokusera på att förbättra vårt brandskyddsarbete samt brand- och utrymningsrutiner. 
Biogas är en gas med många risker både för människa och miljö. Gasen är dels explosiv och dels en potent 
växthusgas. I biogasanvisningarna BGA17 regleras hur lågtryckssystemet för biogas bör vara uppbyggt för 
att minska risk för olyckor och utsläpp till luft. Anvisningarna ska gås igenom och en åtgärdsplan ska tas 
fram för eventuella avvikelser.  
 
På Syvab ska alla medarbetare trivas samt vara med och bidra till verksamhetens utveckling och helhet. Vi 
arbetar för en god organisatorisk och social arbetsmiljö genom att medarbetarna ska känna delaktighet i 
sina arbetsuppgifter och utvecklingen av dessa. Alla ska känna till förväntningar, ramverk och spelregler 
som gäller för den respektive rollen och på Syvab som helhet. Mobbing, exkludering och/eller kränkande 
kommentarer accepteras inte. En medarbetarundersökning genomförs en gång per månad och resultatet 
följs upp både på individuella avstämningar mellan chef och medarbetare, respektive avdelning på 
avdelningsmöten och för hela Syvab på gemensamma informationsmöten. 5–6 gånger per år genomförs så 
kallade Frukostmöten, då personalen bjuds på frukost samtidigt som olika ämnen kring bland annat 
arbetsklimat, ledarskap, arbetsmiljö, säkerhet, friskvård mm diskuteras. Återkopplingen från medarbetarna 
tar ledningen in i sitt fortsatta arbete. 
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Medarbetare 

Att attrahera och behålla personal är avgörande för att vi ska klara vårt uppdrag. Vi ska därför vara en 
attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs och känner meningsfullhet i sitt arbete. 
 
Vårt långsiktiga mål är att alla medarbetare ska ha ett högt engagemang och känna att deras insats är viktig 
och behövs för att vi ska klara vårt uppdrag. Medarbetarna förväntas vara med och påverka och utveckla 
både företaget och sin egen arbetssituation. Vi kommer under året att utveckla arbetet med individuella 
mål, som kopplas till företagets övergripande mål, för alla anställda. 
 
Ledarskapet på Syvab ska utformas så att varje medarbetare syns och hörs. Under 2022 har samtliga chefer 
gått utbildning i ”Utvecklande ledarskap” och vår gemensamma ambition är att ta detta vidare ut i 
organisationen. Ett utvecklande ledarskap innebär ett fokus på föredöme, personlig omtanke samt 
inspiration och motivation. Medarbetarna kommer bland annat att få ett ökat förtroende i att själva 
bestämma hur arbetsuppgifter ska genomföras samtidigt som chefen finns som stöd. 
 
För att ha en väl fungerande verksamhet behöver vi rekrytera personer med rätt kompetens för den 
aktuella tjänsten. Rekrytering ska ske utifrån en upprättad kravprofil. 
 
Då kraven på vår verksamhet ständigt förändras ska vidareutbildning ges till medarbetare för att möta 
verksamhetens behov. Vissa arbetsuppgifter kräver dessutom att utbildning förnyas med viss 
regelbundenhet. En budget finns för utbildning. 
 
VA-branschen är en öppen bransch, där erfarenheter delas och jämförelser görs på många olika plan. I 
dessa nätverk ska våra medarbetare delta. Det skapar kontaktvägar och nätverk där verksamheten får 
tillgång till erfarenheter och kunskap från andra VA-organisationer. Det är även utvecklande för den 
enskilda medarbetaren att få träffa personer med samma utmaningar och dela erfarenheter med dessa.  
 
Inom några år är vår nya anläggning med kaskadkväverening och MBR i drift. Nya krav från myndigheter 
ställs också kontinuerligt på vår verksamhet. Vi ska därför veta vilka funktioner vi behöver ha i framtiden 
och från det ta fram en kompetensförsörjningsplan. Under det kommande året kommer vi att kartlägga 
omvärlden och vår verksamhet för att klarlägga vilka funktioner vi behöver att ha för att nå våra 
strategiska mål 2031. 
 
För att säkerställa framtida kompetens inom branschen arbetar vi aktivt med skolor och universitet samt 
erbjuder plats för studenter att göra praktik, examensarbete eller doktorandstudier.  
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Forskning och utveckling (FoU) 

Syvab har länge legat i framkant gällande forskning och utveckling och det har gynnat både verksamheten 
och möjligheten att rekrytera kompetent personal. Att vara i en organisation som satsar på FoU inspirerar 
många att vilja arbeta hos oss. 
 
Vi samarbetar idag med IVL svenska miljöinstitutet som genomför forskningsstudier och försök 
tillsammans med oss. Arbeten som genomförs inom detta samarbete är enbart fokuserade på Syvabs 
verksamhet.  
 
Syvab är också medlem i VA-kluster Mälardalen, som är ett initiativ från Svenskt Vatten, där 13 VA-
organisationer, fem lärosäten och två forskningsinstitut ingår. Här är syftet att genom samverkan få till fler 
forskningsprojekt genom att VA-organisationer tillsammans är med och finansierar gemensamma projekt. 
Inom klustret deltar Syvab under 2023 i två doktorandprojekt. Det är ”Kol som resurs” och ”Utvecklande 
av en digital tvilling”. 
 
Syvabs pilotanläggning, som är en kopia av det framtida Himmerfjärdsverket, ger oss en unik möjlighet till 
att bedriva forskning och utveckling som är direkt tillämpbar i den egna verksamheten. I samarbete med 
IVL kommer studierna för läkemedelsrening med granulerat aktivt kol fortskrida för att få fram 
dimensionerande data för en eventuell fullskaleanläggning. 
 
I piloten genomförs även försök med energieffektivisering och kemikalieoptimering samt mätning av 
utsläpp av växthusgaser. Under 2023 ska mätningar av lustgasutsläpp från pilotens biologiska rening mätas 
och sammanställas i syfte att öka kunskap om vår nya process utsläpp till luft. Gällande 
kemikalieoptimering kommer försök att genomföras med minskad frekvens av rengöringstvätt med 
natriumhypoklorit i syfte att se vad membranen klarar samtidigt som god funktion upprätthålls.  
 
Reningen på Himmerfjärdsverket har ett stort behov av insatskemikalier. De doseras på olika ställen i 
anläggningen och har en påverkan på varandra. Det är därmed en mycket komplex styrning för att få det 
så effektivt som möjligt ur både ett renings- och kostnadsperspektiv. Under 2023 ska ett projektförslag tas 
fram för hur vi ska optimera vår kemikalieanvändning för att minska våra kostnader och miljöpåverkan.  
 

Summering 

Syvab står inför stora utmaningar. Idrifttagande av den nya anläggningen, skötsel och uppgradering av 
befintliga anläggningsdelar och system, ett nytt säkerhetsläge samt efterlevnad av nya krav från 
myndigheter kräver ett systematiskt arbete inom hela organisationen och en engagerad och kompetent 
personal.  
Den tekniska utvecklingen går idag mycket snabbt och vårt klimat och vår miljö kräver insatser av alla. Det 
är en överlevnadsfråga att kunna motsvara de stigande kraven från såväl medborgare som samhälle. 
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Budget 2023 
 
För att kunna uppnå delmålen 2023 har budgeten fördelats utifrån de olika aktiviteter som planeras. De 
ekonomiska resurser som behövs för att nå målen beskrivs mer detaljerat i styrelsens beslutsunderlag som 
behandlar ägarnas anslutningsavgifter. 
 

 
 

Intäkter 

Intäkterna har utökats för att kunna balansera de ökade kostnaderna utifrån vårt rådande världsläge med 
prisförändringar utöver det normala.  
 
Bokslutsdispositioner innebär överavskrivningar ifrån tidigare år som uppgick till 11 679,5 miljoner kronor 
per den 31 december 2021. Utifrån 2022 års prognos och budget 2023 innebär det att tidigare års 
överavskrivningar kommer att nollställas.  
 
Biogasen genererar ökade intäkter både i budget 2023 och prognos 2022 då prisbilden förändras utifrån ett 
stigande konsumentprisindex och ökad efterfrågan.  
 
Totalt sett innebär det en intäktsökning med 36,2 % mellan budgetåren 2022 och 2023. 
 

Intäkter           Tkr Budget 2023 Budget 2022 Prognos  2022 Utfall 2021
Avgifter 252 430,0 184 360,0 184 360,0 174 320,0
Bokslutsdisp 5 000,0 5 000,0 6 679,5 827,3
Biogas 12 000,0 8 000,0 9 694,5 8 916,0
Övriga intäkter 1 105,0 1 155,0 1 250,0 1 469,5
Summa intäkter 270 535,0 198 515,0 201 984,0 185 532,8

Kostnader        Tkr Budget 2023 Budget 2022 Prognos  2022 Utfall 2021
Driftkostnader -127 208,0 -97 365,0 -96 719,0 -88 703,7 
Personalkostnader -59 471,0 -48 595,0 -50 695,0 -46 717,2 
Avskrivningar -44 118,0 -41 355,0 -41 924,0 -40 786,2 
Räntekostnader -35 291,0 -8 000,0 -8 646,0 -6 782,1 
Övr finansiellt -4 447,0 -3 200,0 -4 000,0 -2 520,8 
Summa kostnader -270 535,0 -198 515,0 -201 984,0 -185 510,0 
Resultat 0,0 0,0 0,0 22,8
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Kostnader 

Driftkostnaderna beräknas öka med 30,6 %, den största förändringen mellan åren beror på ökade 
elkostnader, transportkostnader, kostnader för reservdelar och insatskemikalier. 
 
Personalkostnader beräknas öka med 22,4 %, den största förändringen mellan åren beror bland annat på 
ökade pensionskostnader för det nya avtalet AKAP-KR, pensionsavgångar utifrån tidigare 
övergångsbestämmelser, årlig lönerevision, ökade utbildningskostnader och nya tjänster. De nya 
rekryteringarna som planeras innebär en utökning med en hållbarhetsstrateg, projektledare, 
instrumenttekniker, kvalitetsansvarig och säkerhetsansvarig.  
 
Avskrivningarna ökas i takt med att pågående projekt blir klara och kan driftsättas. När det gäller NKH-
projektet kommer nybyggnationen att delas upp i fyra skeden som efter färdigställande kan aktiveras 
omedelbart. 
 
Räntekostnaderna är den enskilt största posten som ökar mest av alla kostnadsslag. I takt med att 
upplåningen för NKH-projektet genomförs ökar både låneskulden och räntekostnaden. En beräkning har 
gjorts att räntenivån kommer att succesivt öka i takt med att lånen förfaller. Beräkningar har gjorts utifrån 
förväntningar om fortsatta räntehöjningar från Riksbanken och utifrån Syvabs nuvarande policy. 
Avdragsbegränsningar för ränta infördes år 2019, som heter EBITDA-regeln. Den innebär att avdrag för 
negativt räntenetto endast medges med 30 % av EBITDA. Denna regel leder till att kostnaderna för lån ej 
blir helt avdragsgilla och kan därför bli en ökad kostnad för Syvab framöver.  
 
Övriga finansiella kostnader består av borgensavgifter som ägarkommunerna debiterar och i takt med att 
borgensåtaganden ökar beräknas avgiften öka i motsvarande mån.  
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§ 9.2 Anslutningsavgift 2023 
 
Följande budgetförslag behandlar anslutningsavgiften för ägarkommunerna.  
 
Anslutningsavgiften ökar totalt sett med 36,9 % i jämförelse med avgiften avseende 2022. 
Anslutningsavgiften är avsedd att täcka bolagets kostnader. Avgifterna ska sättas på en sådan nivå att 
verksamheten kan bedrivas med långsiktighet och utan avkall på driftsäkerhet. För att uppfylla vårt uppdrag 
har en verksamhetsplan tagits fram med tillhörande budget vilket är ett separat beslutsärende. 
 
Avgift för respektive kommun fördelas enligt genomsnittet av faktisk levererad mängd vatten för 
perioden 2019 - 2021 

 
 
Förändring anslutningsavgift mellan budget 2022 – 2023 

 
 
 
 
 
 
 

Kommun

Avgift 
2020 
snitt 
2016-
2018

Avgift 
2021 
Snitt 
2017-
2019

Avgift 
2022 
Snitt 
2018-
2020

Avgift 
2023 
Snitt 
2019-
2021

Fördelning 
avgift 2023 
Tkr Avrundas 

Botkyrka 23,1 23,6 23,6 24,1 60 911 60 910
Salem 3,2 3,2 3,2 3,0 7 699 7 700
Nykvarn 1,8 1,9 1,9 2,0 5 049 5 050
Södertälje 29,7 29,2 29,4 28,2 71 286 71 285
Stockholm 42,2 42,1 41,9 42,6 107 485 107 485
Summa 100 100 100 100 252 430 252 430

Avgiftsfördelning 2022 2023
Förändring 
Tkr

Botkyrka 43 510 60 910 17 400
Salem 5 900 7 700 1 800
Nykvarn 3 440 5 050 1 610
Södertälje 54 260 71 285 17 025
Stockholm 77 250 107 485 30 235
Summa 184 360 252 430 68 070
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 Budget 2023

Intäkter                         Tkr Budget 2023 Budget 2022 Prognos 2022 Utfall 2021
Anslutningsavgifter 252 430 184 360 184 360 174 320 
Övriga rörelse int 13 105 9 155 10 945 10 386 
Totala intäkter 265 535 193 515 195 305 184 706

Kostnader Budget 2023 Budget 2022 Prognos 2022 Utfall 2021
Drift
Kemikalier -26 530 -20 655 -20 655 -19 307 
Slamtransport -17 000 -14 500 -11 696 -13 145 
Energikostnad -46 136 -24 900 -30 564 -25 069 
Övrigt drift -37 542 -37 310 -33 804 -31 183 
Summa drift -127 208 -97 365 -96 719 -88 704 

Personal Budget 2023 Budget 2022 Prognos 2022 Utfall 2021
Lönekostnader -36 044 -31 540 -32 538 -31 570 
Pensionskostnader -4 938 -4 500 -4 971 -2 157 
Sociala kostnader -11 444 -9 915 -10 546 -10 023 
Utbildning -1 035 -565 -565 -424 
Övrigt personal -6 011 -2 075 -2 075 -2 543 
Summa Personal -59 471 -48 595 -50 695 -46 717 

Finansiellt Budget 2023 Budget 2022 Prognos 2022 Utfall 2021
Avskrivning -44 118 -41 355 -41 924 -40 786 
Ränteintäkter 0 0 0 0 
Räntekostnader -35 291 -8 000 -8 646 -6 782 
Övrigt finansiellt -4 447 -3 200 -4 000 -2 521 
Skatt 0 0 0 -23 
Summa Finansiellt -83 856 -52 555 -54 570 -50 112 
Totala kostnader -270 535 -198 515 -201 984 -185 533 
Bokslutsdisposition 5 000 5 000 6 680 827 

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0
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Intäkter 

Intäkterna har utökats för att kunna balansera de ökade kostnaderna utifrån vårt rådande världsläge med 
prisförändringar utöver det normala. Nivån betyder att verksamheten kan bedrivas med långsiktighet, utan 
avkall på driftsäkerhet och utifrån de strategiska mål som finns framtagna.  
 
Under övriga rörelseintäkter bidrar fordonsgasen med ökade intäkter både i budget 2023 och prognos 2022 
då prisbilden har förändrats utifrån ett stigande konsumentprisindex och ökad efterfrågan på gas.  
 
Totalt sett innebär det en intäktsökning med 36,2 % mellan budgetåren 2022 och 2023. 
 
Kostnader 

Driftkostnaderna beräknas öka med 30,6 %, den största förändringen mellan åren beror på ökade 
elkostnader, transportkostnader, kostnader för reservdelar och insatskemikalier. 
 
Personalkostnader beräknas öka med 22,4 %, den största förändringen mellan åren beror bland annat på 
ökade pensionskostnader för det nya avtalet AKAP-KR där större premieförändringar förväntas, 
pensionsavgångar utifrån tidigare övergångsbestämmelser, årlig lönerevision, ökade utbildningskostnader och 
nya tjänster. De nya rekryteringarna som planeras innebär en utökning med en hållbarhetsstrateg, 
projektledare, instrumenttekniker, kvalitetsansvarig och säkerhetsansvarig. Utbildningskostnaderna ökar 
mellan åren vilket beror på ett större behov efter pandemin då många utbildningar ställdes in samt behov av 
utbildningar för att öka kunskapen och säkerheten kring vår verksamhet. Vissa yrkeskategorier kräver också 
fortlöpande utbildning för att kunna behålla sin behörighet. Övrigt inom personal ökar på grund av 
rekryteringskostnader, företagshälsovård, ersättning för beredskapstjänst och personalförsäkringar som 
tidigare bokförts som företagsförsäkring under driftkostnader. 
 
Avskrivningarna ökas i takt med att pågående projekt blir klara och kan driftsättas. När det gäller NKH-
projektet kommer nybyggnationen att delas upp i fyra skeden som efter färdigställande kan aktiveras 
omedelbart. 
 
Räntekostnaderna är den enskilt största posten som ökar mest av alla kostnadsslag. I takt med att upplåningen 
för NKH-projektet genomförs ökar både låneskulden och räntekostnaden. En beräkning har gjorts att 
räntenivån kommer att succesivt öka i takt med att lånen förfaller. Beräkningar har gjorts utifrån 
förväntningar om fortsatta räntehöjningar från Riksbanken och utifrån Syvabs nuvarande policy. 
Avdragsbegränsningar för ränta infördes år 2019, som heter EBITDA-regeln. Den innebär att avdrag för 
negativt räntenetto endast medges med 30 % av EBITDA. Denna regel leder till att kostnaderna för lån ej blir 
helt avdragsgilla och kan därför bli en ökad kostnad för Syvab framöver.  
 
Övriga finansiella kostnader består av borgensavgifter som ägarkommunerna debiterar och i takt med att 
borgensåtaganden ökar beräknas avgiften öka i motsvarande mån.  
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Bokslutsdispositioner innebär överavskrivningar som tillförs resultatet och har funnits balanserats ifrån 
tidigare år som uppgick till 11 679,5 miljoner kronor per den 31 december 2021. Utifrån 2022 års prognos 
och budget 2023 innebär det att tidigare års överavskrivningar kommer att nollställas.  
 
Scenario 2028 

Utifrån nuvarande kunskapsläge, gällande investering för nya krav, har följande scenario sammanställts som 
ska ge en bild av den kostnadstrappa vi står inför.   
 
Överavskrivning har nollställts i budget 2023 så inga överskott ifrån tidigare år finns kvar att tillgå ifrån år 
2024. Tidigare år har överavskrivningar kunnat används för att få en jämnare avgiftstrappa.    
 
Scenariot fram till 2028 är väldigt svårt att bedöma utifrån nuvarande prisnivåer och inflationsutveckling. 
Beräkningar har gjorts utifrån att ränteläget som budgeteras 2023 stabiliseras till det nya normala framåt. 
Kostnadsnivån för elkostnader under driftkostnader minskar men övriga kostnader stabiliseras och 
prisökningar avstannar ifrån år 2023 och ligger i stort sett oförändrat under året 2024-2025. Det råder stora 
avvikelser i jämförelse mot tidigare års simuleringar eftersom åren 2022 och 2023 kommer att gå till historien 
när det gäller prisökningar. Ifrån år 2026 och framåt antas en normal inflation på i genomsnitt 2 %.  
 
Antal tusental liter per dygn kommer att minska från år 2026 utifrån de beslut som finns fattat att det 
avloppsvatten som kommer ifrån Stockholm Stad kommer att avledas till Henriksdals reningsverk. Enligt 
aktieägaravtal ska Stockholm Vatten fram till 2025-12-31 ansvara för bolagets kostnader genom att erlägga 
anslutningsavgifter till bolaget beräknade inklusive Eolshälls volymer, oavsett om dessa volymer renas vid 
Himmerfjärdsverket eller inte. Mängden vatten nedan har därför beräknats utifrån detta beslut. Några beslut 
om att nya kommuner ska anslutas finns inte, men diskussioner pågår. 
 
När det gäller övriga intäkter ligger dessa kvar på en högre nivå även fast att ett utredningsuppdrag pågår 
kring biogasens framtid. Då inga beslut finns fattade har antaganden gjorts att antingen förblir detta som en 
intäkt eller så kommer den att reducera driftkostnaden med minst motsvarande belopp. Totalt sett bör inte 
kostnaden per m3 påverkas för att nya investeringar ska kunna motiveras. 
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§ 9.3 Investeringsplan 2023 
 
Styrelsen ska enligt ägardirektiv fastställa en femårig reinvesteringsplan för kommande år.  
Reinvesteringar motsvarar avskrivningsnivån, enligt tidigare styrelsebeslut.   
Listan med reinvesteringar prioriteras efter styrelsens godkännande i samarbete med Syvabs ledningsgrupp. 
 
Utöver reinvesteringar har Syvab akuta investeringar och nyinvesteringar.  
 
Akuta investeringar 
Trots välplanerade investeringar och underhåll inträffar ibland akuta investeringar. Sådan investering får ske 
direkt men ska tas upp i särskild ordning i styrelsen där tillägg eller omprioritering av reinvesteringsplan kan 
beslutas i efterhand.  
 
Nyinvesteringar 
Nya krav och ny teknik utvecklas som kan innebära att nyinvesteringar blir aktuellt. Syftet ska vara 
att förbättra arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller av rent ekonomiska skäl. Varje sådan investering ska 
kunna motiveras och beskrivas för särskilt beslut i styrelsen. 
 
 
Investeringsbudget historiskt 

År 2020 2021 2022 
Summa 34 000 36 000 41 000 
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Detaljerad investeringsbudget 2023-2027 
 

 

Reinvesteringar år 2023 2024 2025 2026 2027
Administrationsbyggnad Kök, kylmaskin Ventilationsanläggning Omb.hörsal

B1 Primärslampumpar Skrapor Pumpar Ventiler Pumpar

Byggnader
 Tak, fasad, 

ytskikt,låssystem,dörrar Tak, fasad, ytskikt e t c Tak, fasad, ytskikt e t c Tak, fasad, ytskikt e t c Tak, fasad, ytskikt e t c

El Uppgradering elsystem Uppgradering elsystem Uppgradering elsystem Uppgradering elsystem Uppgradering elsystem

Elsaborg Renovering Renovering

EXRT Skrota utrustning

Fackla  Ny fackla, markarbeten 

Fordon 2 företagsbilar, gräsklippare 3 företagsbilar 1 företagsbil 1 företagsbil 1 företagsbil

Fordonsgasstation

 Utredning skick på 
gaspanna, expansionskärl, 

cirkulation Cooabflöde 

Förtjockare Steppscreen

Gallersal Personhiss, luckor,ytskydd Luckor Luckor Luckor Luckor

Gasklocka  1 st ny gasklocka 

Gaskompressorstation Reparation 3 st kompressorer

Gasuppgradering Förstudie

Grovrening Översyn

Hissar En hiss En hiss

Huvudpumpstation
 Rum för utrymning inkl 

utrymningstrappa HP HP HP HP

IT
 Servrar,datorer, utveckling, 

Citect 
 Servrar,datorer, 
utveckling, Citect 

 Servrar,datorer, 
utveckling, Citect 

 Servrar,datorer, 
utveckling, Citect 

 Servrar,datorer, 
utveckling, Citect 

Mark
 Asfaltering, planering ytor 

väg, tipp Planering,ytor, väg, tipp Planering,ytor, väg, tipp Planering,ytor, väg, tipp Planering,ytor, väg, tipp

Mottagningsstation Lagertankar Ventiler Pumpar

Pannrum
 Ny styrning av pannor och 

cirkulationspumpar Pumpar

Process Labbutrustning Labbutrustning Labbutrustning Labbutrustning Labbutrustning

Pumpstation F Pumpar, ventiler Pumpar, ventiler Pumpar, ventiler Pumpar, ventiler Pumpar, ventiler

RAV
  Sugledning matarpump, 
inkoppling reservpump 

Rötkammarbotten
 Renovering 

cirkulationspump RKB 1-3 Pumpar, ventiler Pumpar, ventiler Pumpar, ventiler Pumpar, ventiler

Rötkammartopp
 Betongskador, renovering, 

utökning av volymen  Betongskador, renovering

Råvattentäkt  Återstart 

Sandfiler Nytt STV, pumpar, ventiler Pumpar, ventiler Pumpar, ventiler Pumpar, ventiler Pumpar, ventiler

Slambehandling

 Åskskydd, renovering 
pumpar, 

ventilationsaggregat Pumpar, ventiler Pumpar, ventiler Pumpar, ventiler Pumpar, ventiler

Solcellsanläggning solceller 

Tryckledning Ventiler

Tunnel Besiktning och skrotning Besiktning och skrotning

Verkstad Ut- och ombyggnad

VS-system
 Omkoppling/ upprustning av 

fjärrvärmenät 

Övrigt

 Energioptimering, 
arbetsmiljö, instrument, 

skalskydd, parameterskydd, 
kameror, 

utrymningsutrustning 
 Energioptimering, 

arbetsmiljö 
 Energioptimering, 

arbetsmiljö 
 Energioptimering, 

arbetsmiljö 
 Energioptimering, 

arbetsmiljö 

Total investering 44 000                 45 000               45 000              45 000              45 000               
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§ 9.4 Verksamhetsplan och budgetförslag för 2023 

 
Förslag till beslut: 
 

att styrelsen godkänner verksamhetsplan och budgetförslag för 2023 med nedanstående handlingar; 
9.1 Verksamhetsplan och budget 
9.2 Anslutningsavgift 
9.3 Investeringsplan 
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