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§ 5 Verksamhetsrapport 4/22  
 
Aktuellt resultatläge 

 
 

Av-
vikelse 

Noti-
fiering 

Plan- 
enligt kommentar 

PROCESS 
Labb     

Processtyrning 
   

Lättnader i utsläppskraven har godkänts av 
tillsynsmyndigheten.  
Samtliga reningskrav underskrider reningskraven. 

Slamkvalitet      
Forskning/UTV      
     

EKONOMI 

Resultaträkning 
   

Energipriser, kemikalier, avskrivningar och räntor har 
ökat kostnaderna. En ökad efterfrågan på biogas 
förbättrar intäkterna. 

Reinvesteringar    Takten följer inte budget. 

Nyinvesteringar 
   

Upphandling av solceller pågår. 
Biogasutredning pågår.  

     

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. 

     

FÖRETAG 
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Personal     Förhöjd sjukfrånvaro pga. covid-19 

Arbetsmiljö    Kemikalier som saknar märkning 

Resultatmål    

Målen för rening uppnåddes för kväve och BOD. 
Målet för friskvård uppnåddes. 
Målen för elförbrukning och svarsfrekvens på 
medarbetarundersökning uppnåddes ej. 
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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 1–43, 2022 

A. Inkommande flöde 
Inkommande flödet uppgår till 105 834 m3/d som medelvärde. 
 
B. Inkommande belastning 
Inkommande belastning uppgår till 233 072 personekvivalenter. 
 
C. Reningsresultat 

Tabell 1. Utgående reningsresultat, medelvärde för vecka 1-43 2022 i mg/l. 

Parameter 
Utgående reningsresultat 
V 1–43 (mg/l) 

Utsläppskrav 2022 
(mg/l) 

Ordinarie 
villkor (mg/l) 

Status 

Kväve 10,2 10 8  
Fosfor 0,53 1 0,4  
BOD 8,3 15 8  
COD 43 70 70  

 
Det intensiva arbetet med stort fokus på kvävereningens första steg, nitrifikationen, fortgår på 
Himmerfjärdsverket. Det har gett gott resultat sedan slutet på maj. Syvab bedömer det som rimligt att klara 
utsläppskravet på 10 mg/l som årsmedelvärde. Natronlut behövs fortsatt för att bibehålla pH på en bra nivå 
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vid vilket mikroorganismerna kan växa och rena vattnet på kväve. Ett försök för att generera alkalinitet 
biologiskt är uppstartat. Alkalinitet ger en buffertverkan i vattnet, vilket innebär att pH bibehålls på en nivå 
som gynnar mikroorganismerna. Detta innebär en processomställning i den första delen av den biologiska 
kvävereningen vid Himmerfjärdsverket, nitrifikationen. De första försöken och analyserna har gett ett positivt 
resultat, men detta är i ett utredningsskede. Faller försöket fortsatt väl ut innebär det att mängden tillsatt 
natronlut på sikt kan minskas. Denna processomställning är reversibel och i perioder då nitrifikationen är 
försämrad kan hela volymen användas till nitrifikation i stället. Så är fallet i skrivande stund. Slamhalterna 
(bakterierna som ska rena vattnet) är låga för årstiden och ostabila. Förbättringar har genomförts avseende 
pumpningen av returslammet vilket gav gott resultat till en början då mer bakterier återfördes till bassängerna 
men stora insatser görs nu för att gynna sedimenteringen och återföringen av slam. Risken med för lite slam 
är försämrad kväverening och en process som inte är robust.  
 
Nästa etapp i NKH-projektet påbörjas nu. En hel linje från luftning till de båda efterföljande 
sedimenteringsbassängerna kommer att stängas av. Det är en av åtta linjer som nu byggs om till den nya 
processlösningen. Det innebär att den biologiska reningen kommer att köras med 7/8-kapacitet. 
Avstängningen kommer att vara under ca femton månader. Att stänga av en hel linje kommer att vara än mer 
utmanande än de avstängningar som hittills varit i och med att det är den biologiska reningen, nitrifikationen, 
som kapacitetsmässigt är vår mest trånga sektor. Fortsatt fokus kommer därför att vara på detta reningssteg 
där pH, alkalinitet och slamåterföring prioriteras. Det arbetssätt som infördes under krisarbetet i våras med en 
operativ grupp för snabb prioritering av viktiga åtgärder för reningen kommer att fortsätta framöver.  
 
Utsläppen av fosfor är fortsatt 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. I reningsverkets sista steg kan viss kemisk utfällning av fosfor ske. Förbättringsarbete med denna 
kemikaliedosering pågår. I det arbetet ingår flytt av doserpunkter, hastigheter på omrörare med mera.  

 

Biogas 
Produktionen av biogas under september månad var god och uppgraderingsanläggningen fungerade bra. I 
oktober var rötgasproduktionen lägre och därmed även mängden uppgraderad fordonsgas. Den lägre 
biogasproduktionen under oktober berodde på att flera inströmmar till rötkamrarna var påverkade under 
perioden. Regnväder under oktober bidrog till vatten lagrades i tunneln ett flertal gånger under månaden. 
Detta görs för att skydda kvävereningen genom en begränsning av flödet så att återföring av slam (bakterierna 
som ska rena vattnet) säkras. Det leder dock till att organiskt material förbrukas i tunneln dvs. gaspotentialen i 
materialet är lägre när det når rötkammaren. Utöver detta stängdes överskottslamuttaget från kvävereningen 
av i mitten av oktober vilket minskar tillförseln av organiskt material och bakterier till rötkamrarna. Detta för 
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att slamhalterna i kvävereningen behövde ökas, vilket förstås måste ha högsta prioritet. Den tredje 
inströmmen som varit påverkad under större delen av oktober är externt organiskt material. Sedan början av 
oktober har ett förbättringsarbete pågått i mottagningsstationen för flytande organiskt material, matavfall. 
Förbättringsarbetet drog ut på tiden och inget matavfall har kunnat tas emot under större delen av oktober.  
 
Sedan början av november har biogasproduktionen återhämtat sig till önskade nivåer. Mottagningen för 
flytande organiskt material är åter i drift och regnväder som lett till ett behov att lagra vatten i tunneln har 
varit få. Inmatningen av primärslam har därför varit jämn. Överskottslamuttaget är dock fortfarande avstängt. 
Fordonsgasanläggningen har fungerat bra även under oktober och början av november.  
 
Slammets kvalitet t.o.m. september 2022 har godkänd kvalitet och kan efter minst sex månaders hygienisering 
spridas på åkermark. 

 
Forskning och utveckling 
Pilotanläggning visar på en fortsatt stabil och robust process. Slamavskiljningen i membranen fungerar bra. 
Membranenens genomsläpplighet för vatten, permeabilitet, är god.  
 
Den första ombyggda linjen i huvudströmmen kommer att skilja sig från processen när NKH-projektet är 
färdigställt. Det beror på att både den nya MBR-processen och dagens befintliga process ska köras samtidigt. 
Det gör att kemikaliedoseringen sker till hela vattenströmmen innan vattnet fördelas över de olika linjerna. 
Kemikaliedoseringen för fällning av fosfor och BOD kommer alltså att ske enligt befintlig process när den 
första ”nya ” linjen startas upp. I pilotanläggningen efterliknas just nu den process som kommer att vara i den 
första ombyggda linjen i NKH-projektet för att underlätta för uppstarten. De första resultaten från denna 
undersökning påvisar försämrade reningsresultat för fosfor och kväve jämfört med när piloten körts enligt 
processlösningen efter att byggnationen är färdigställd. Detta var delvis förväntat och tillfälliga 
processjusteringar för den första linjen kan nu undersökas för att avhjälpa detta från start när linjen tas i drift. 
Den kväveform som är förhöjd är nitrat. Detta kommer att avhjälpas när den första linjen är ombyggd genom 
att allt vatten, både det från den första ombyggda linjen och vattnet från resterande linjer, kommer att passera 
den befintliga denitrifikationen i fluidbädden där nitrat reduceras.  
 
Läkemedelsreningen med granulerat aktivt kol går mycket bra i pilotanläggningen. Reduktionsgraden för 
läkemedel har ökat sista tiden dvs. mer läkemedel avskiljs än tidigare utan att byte av kol har behövt 
genomföras. Utredning kring orsak för detta ska startas upp. Redan i verksamhetsrapport 3 kunde konstateras 
att halterna av läkemedel som kolet släpper igenom har följt en långsammare trend än beräknat. Den ökade 
reduktionen innebär att det planerade kolbytet kan senareläggas ytterligare, vilket är bra då processen blir mer 
kostnadseffektiv.   
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För år 2023 planeras att utreda följande för den framtida processen i pilotskala: 
• Lustgasutsläpp  
• Behovet av tvätt av membranen  
• Utvärdera var i processen som är bäst att tillsätta rejektvatten från slamavvattningen.  

 
Produktion - Anläggning och underhåll 
På bassängblocket har vi haft många aktiviteter, relaterade till NKH-projektet. Bassänger har länsats och 
utrustning har flyttats samt reparerats. Linje 7 och 8 har åter startats upp. Efter uppstarten av dessa så har vi 
fortsatt utbyte av våra trasiga returslamventiler på linje 2, 3 och 4. Ett omfattande arbete som krävt länsning 
av en linje i taget och en stor insats av personal för att hålla nere stopptiden av aktuell linje i ett läge då 
reningsresultaten varit ansträngda. 
 
Produktionsavdelningen är 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. 
 
En säkrare och stabilare drift av fluidbäddarna har erhållits efter att sandbyte genomfördes i en av bäddarna 
under förra kvartalet.  
 
Verkstaden är nu fullt bemannad med verkstadstekniker. Anställningsprocessen med verkstadschef är färdig 
och börjar sin anställning hos oss innan jul. Detta innebär att vår egen verkstad nu ska ta större jobb i egen 
regi gällande pumprenoveringar och smidesjobb. 
 
Under Q3 har vi haft en grundlig genomgång av samtliga skivdiskar. Det visade sig att skivdiskarna var 
väldigt slitna och arbetet blev omfattande. Ett serviceavtal med leverantören är nu upprättat där vi framöver 
har en årlig översyn av filterna, så att vi fångar slitage i tid. Under den genomförda översynen har även 
personalen på ansvarsområdet varit med och lärt sig mer om diskarna. 
 
Vi har bytt ut biofiltermassa i luftreningen, som betjänar förtjockarna, då den gamla var uttjänt och släppte 
igenom odörer. I samband med bytet utvecklade vi receptet, vilket har gett ett gott resultat som har begränsat 
odören.  
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EL 
Under kvartal tre har det använts 6 156 MWh el-energi. Det är en ökning med 150 MWh el-energi jämfört 
med samma period 2021. Orsaken är att under sommaren 2022 har byggarbeten pågått till skillnad mot 2021 
då bygget var stängt för semester. Vattenflödet in till verket har varit ungefär lika med Q3 2021.  
 

 
 
Under kvartalet har vi genomfört en tryckluftsutredning för att minska energianvändningen. Vi kommer att 
gå vidare med driftoptimering av kompressorer och läcksökning med läckagedetektor. 
 
Utbytet av äldre belysning mot LED som är betydligt energisnålare fortgår löpande.  
 
Varvtalet på tunnelfläkten i Hågelby har justerats ner för att minska energianvändningen. Åtgärden har 
resulterat i 37 % mindre energianvändning och en kostnadsbesparing på ca 80 TSEK per år. 
 
Vi har också minskat varvtalet med 10 % på våra omrörare i Returslamanläggningen (RSL). Detta har 
medfört en minskad energianvändning med ca 600 MWh per år och en besparing på 850 TSEK per år. 
 
En förbättring har utförts i Pilkrogs (Järnas) pumpstation som innebär att alternering av pumpar har 
automatiserats.  
 
Installation av det nya reservkraftaggregatet är klart och besiktning är beställd till 25 november. 
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Under kvartalet har avprovning av larm och passerkontroll pågått samt viss komplettering har utförts. Lås 
och dörrar har setts över för att klara av de nya säkerhetsnivåerna. Besiktning är beställd till 8 december. 
 
Byggströmmen till NKH-bygget är utbyggd med 1 000 Amper. I november kommer huset bli tätt och 
uppvärmning och avfuktning sätts i gång.  
 
Upphandling av solcellsanläggning pågår med att skriva förfrågningsunderlag som ska läggas ut för 
upphandling. 

 
IT 

Syvab har behov av ett utökat systemstöd för avvikelserapportering/ärendehantering och för detta har en 
kravprofil tagits fram.  Utvärdering av 4 olika webbaserade systemstöd för ärendehantering har gjorts i demo-
miljöer. Ett av dessa används för närvarande för att sätta upp en pilot för avvikelserapporter på intern 
nyskapad webbserver. Beslut om införande är ännu inte taget, men stort fokus kommer här att läggas på att 
goda möjligheter att integrera till närliggande system erbjuds (bl.a underhållssystem & 
dokumenthanteringssystem). 

Omfattande prestandaoptimeringar har genomförts för Syvabs hela IT-infrastruktur som gjort att de flesta 
användarnära IT-system upplevs snabbare/smidigare än innan. 

Ett nytt skräddarsytt egenutvecklat intranät håller på att byggas. Tanken är att intranätet ska fungera som en 
portal genom att samla all viktig och aktuell information på ett pedagogiskt sätt och därmed bli Syvabs nya 
startsida i alla webbläsare. 

 

Projekt 
Skivdiskfilter 
Projektet med att förbättra arbetsmiljön vid tvätt av de sex skivdiskfiltrena fortskrider. Två IBC-kärl med 
pumputrustning (IBC-Safe) på nytt entresol är installerade i pilotanläggningen. Återstår installation av två 
kempumpar. 
 
Slam 
Centrifug fem har driftstörningar och är nu avställd och har påverkat projektet med att byta centrifug fyra. 
Bytet av centrifug fyra skjuts därför fram till Q1 2023. 
 
SSG Standard Solutions Group 
Vår nya säkerhetskurs Employee safety som riktar sig till vår personal på Syvab är nu klar och all personal har 
genomgått utbildningen. Arbete med en liknande kurs för våra entreprenörer, SSG-Entre, har påbörjats och 
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beräknas driftsättas Q1 2023. 
 

Risk för brist på kloridbaserade fällningskemikalier 
Installation av nya kemikalietankar pågår och arbetet beräknas vara klart det här året.  
 
Lutdosering 
Behovet av lutdoseringen kvarstår. Viss ombyggnad krävs av doseringsutrustningen för att säkerställa 
arbetsmiljön för Veidekkes fortsatta arbete på bassängblocket. Arbetet förväntas vara klart V47. 
 
Passavantluckor i gallersalen 
50 år gammal utrustning håller inte längre tätt. Därav tittar vi på utbyte alternativt renovering av dessa luckor. 
Utredning pågår.   
 
Rejektvattenrening, säkring av berg 
Vi går nu över bergskanterna bakom anläggningen för rejektvattenrening, för att säkerställa rasrisken. Vi utför 
en så kallad skrotning.  

 
Personal 
Sjukfrånvaron fram till och med september 2022 hamnade på 5,2 % vilket är lägre än tidigare under året men 
fortfarande lite över normalt. Ökad sjukfrånvaro rådde under september och flera fall av Covid 19 
konstaterades i organisationen.  
 
Friskvårdsenkäten har resulterat i att vi fortsatt med Bootcampen under hösten. Vi har även erbjudit alla 
anställda ett ”gymintro” av en extern PT i vårt eget gym. Utrustningen i Syvabs gym har kompletterats.  
 
En verkstadschef är anställd och börjar i december. 
 
Rekrytering av en drifttekniker pågår. 
 
I övrigt förbereder vi oss på att ansluta oss till ett nytt pensionssystem från år 2023. Vi går från PA-KFS 09 
till AKAP-KR vilket är liknande det vi har, men med något högre avsättning procentuellt. 
 
 



             
 
Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Gäller från: 

Rapport § 6.1 Ekonomirapport per den 31 oktober 2022 1(3) 2022-11-16 
Ansvarig för dokumentet (PL):                       Sign: Granskad och fastställd av (PÄ)                                   Sign: Rev.datum: 

Lotta Hallgren 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 

§ 6.1 Ekonomirapport  

Resultatet i oktober visar ett större underskott, orsakerna är flera.  
Det positiva är att fordonsgasen gått bättre än vad som budgeterats, slamtransporterna färre och inköpet 
för pax lägre. I övrigt ses stora prisökningar både för el, transporter, material och insatskemikalier. 
Räntekostnaderna har också ökat och avvikelsen i jämförelse mot budget är 2,7 miljoner kronor per 31 
oktober. Elpriset var lägre under oktober vilket gör att avvikelsen numera är 2,8 miljoner kronor. 
Resultatet för perioden uppgår till -7,2 miljoner kronor. 
 
Budget 2022 för biogas sänktes med 40 % på grund av minskad efterfrågan. Under året ses en större 
efterfrågan och priset har ökat. Anläggningen hade ett driftstopp under sommaren då den var i behov av 
reinvestering för att kunna fungera igen. Den positiva avvikelsen i jämförelse mot budget på intäktssidan 
är 2,5 miljoner kronor. 
 
En tidigare upplåning planeras i december 2022 med 100 miljoner kronor. Hittills har borgensutrymmet 
utökats vid Nykvarns kommun, utifrån borgenssteg 2, resterande ägare inväntas beslut ifrån. Vår ränta 
uppgår numera till 1,65 % (1,45 % i augusti) på hela låneportföljen och samtliga nyckeltal följer 
finansieringspolicyn. Risknivån ökar i och med att låneportföljen ökar, derivatens värde ökar samtidigt och 
räntorna stiger. Den totala genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,1 år (1,9 i augusti) och 
räntebindningstiden är i genomsnitt 2,7 år (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. 
 
Till rapporten biläggs: 
Finansiell riskrapport 2022-10-31 
Revisionsrapport verksamhetsåret 2022 
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Intäkter                         Tkr Utfall 221031 Budget 221031 Budget 2022 Prognos 2022
Anslutningsavgifter 153 633 153 633 184 360 184 360 
Övriga rörelse int 10 275 7 629 9 155 10 944 
Totala intäkter 163 908 161 263 193 515 195 304

Driftkostnader Utfall 221031 Budget 221031 Budget 2022 Prognos 2022
Kemikalier -21 216 -17 213 -20 655 -20 655 
Slamtransport -9 122 -12 083 -14 500 -11 696 
Energikostnad -23 550 -20 750 -24 900 -30 564 
Övrigt drift -32 472 -31 092 -37 310 -33 804 
Summa drift -86 360 -81 138 -97 365 -96 719 

Personal Utfall 221031 Budget 221031 Budget 2022 Prognos 2022
Lönekostnader -27 125 -26 283 -31 540 -32 538 
Pensionskostnader -3 990 -3 750 -4 500 -4 971 
Sociala kostnader -8 693 -8 263 -9 915 -10 546 
Utbildning -480 -471 -565 -565 
Övrigt personal -1 620 -1 729 -2 075 -2 075 
Summa Personal -41 908 -40 496 -48 595 -50 695 

Finansiellt Utfall 221031 Budget 221031 Budget 2022 Prognos 2022
Avskrivning -35 132 -34 463 -41 355 -41 924 
Ränteintäkter 0 0 0 0 
Räntekostnader -9 401 -6 667 -8 000 -8 646 
Övrigt finansiellt -2 518 -2 667 -3 200 -4 000 
Skatt 0 0 0 0 
Summa Finansiellt -47 051 -43 796 -52 555 -54 570 
Totala kostnader -175 318 -165 429 -198 515 -201 984 
Bokslutsdisposition 4 167 4 167 5 000 6 680 

Resultat -7 244 0 0 0

mailto:www@syvab.se
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Biogasverksamheten 2022 

(Tkr) Utfall 221031 Budget 221031 Budget 2022 Prognos 2022
Intäkter 
Biogasintäkter 9 209                        6 667                    8 000             9 695                
Substratintäkter 100                           100                       120                120                   
Summa intäkter 9 309                        6 767                          8 120                 9 815                     

Driftskostnader
Underhåll / drift 1 000 -                       1 000 -                   1 200 -            1 200 -               
El 705 -                    583 -                      700 -               847 -                  
Arbetstid 1 000 -                       1 000 -                   1 200 -                1 200 -                    
Substrat omkostnad 625 -                          625 -                      750 -               750 -                  
Rejectkostnad 392 -                          392 -                      470 -               470 -                  
Summa driftskostnader 3 722 -                       3 600 -                         4 320 -                4 467 -                    

Kapitalkostnad
Räntor 1 080 -                 1 000 -                   1 200 -            1 296 -               
Avskrivning 2 167 -                 2 167 -                   2 600 -            2 600 -               
Summa kapitalkostnader 3 247 -                       2 533 -                         3 800 -                3 896 -                    

Resultat 2 340                        633                              -                      1 452                     

mailto:www@syvab.se


Kapitalbindning

Antal år                           SEK

0-1 år 0 Ja

1-2 år 683 800 000

2-3 år 574 200 000

3-4 år 0

4-5 år 190 800 000

5-6 år

6-7 år 0

7-8 år 0

8-9 år 0

9-10 år 0

>10 år 0 Ja

Totalt 1 448 800 000

* I möjligaste mån max 50% förfall inom 0-1 år.

Genomsnittlig kapitalbindningstid: 2,1 år

Räntebindning

Antal år                    SEK
0-1 år 728 800 000 Ja

1-2 år 100 000 000

2-3 år 100 000 000

3-4 år 0

4-5 år 260 000 000

5-6 år 0

6-7 år 60 000 000

7-8 år 0

8-9 år 200 000 000

9-10 år 0

>10 år 1 448 800 000

Totala 

portföljen Ränta

1,65% Ja

RäntebindningKapitalbindning per 2022-10-31

BORGENSRAMAR (kr)

MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT -netto (kr)

Nordea

- Samtliga motparter har rating som är godkänd enligt Finanspolicy

GRÖN FINANSIERING

Gröna lån 

1 448 800 000

0,0%

RÄNTERISK

Limit enl. 

finanspolicy
65%50,3%

6,9%

6,9%

17,9%

0,0%

0,0%

13,2%

FINANSIERINGSRISK

Andel av total skuld

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

50 806 704

Motpart

Inom 

limit

FINANSIELL RISKRAPPORT 2022-10-31

Limit enl. 

finanspolicyAndel av total skuld

0,0%

100,0%

max 50%*

Inom 

limit

39,6%

47,2%

max 0%

0,0%

2-4 år2,73

Limit enl. 

finanspolicy

1 448 800 000

Lån totalt (Mkr)

2022-10-31

47 164 385

100%

Andel gröna lån

2022-09-30

Räntebindning (år)

Inom 

limit

4,1%

0,0%

13,8%

0,0%

100,0%
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§ 6.2 Investeringar 
 
Här redovisas reinvesteringar per 221031 i ordinarie verksamhet. NKH-projektet redovisas i separat 
rapport.  
 
Nya investeringsprojekt: 

• Biogasens framtid 
• Reservkraft 
• Solceller 
• Kemikaliebrist 2022 
• Blocket statuskontroll betong 

 
 
  

   

 
 
 
  

Beviljad investeringsram (mkr) 

IB 2022 Reinvesteringar Akutinvesteringar Nyinvesteringar Bidrag Summa

2,0 41,0                                      -                           5,2                         3,8                        52,0                          

Förbrukat 2022.10 Utfall Budget 2022

Investerat 4,0                          15,20                     

Pågående arbeten 14,4                        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                 1,9                 1,9             5,0                     3,1                 

Inventarier 5,0                 1,8                 1,8             5,0                     3,2                 

Solceller 5,2                 0,1                 0,1             5,2                     5,1                 

Summa direkta investeringar 20,2              4,0                4,0                20,2                        11,1              

Reinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa  Prognos Diff

Biogasens framtid 3,0             0,3             0,3             0,5                     
Uppgradering verkstad 2,0             0,7             0,3            1,0             2,0                     1,0             
	Kemdistribution Dyna Disc 1,0             0,5            0,5             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             1,2            1,7             1,5                     0,2 -            
Belysning 1,0             -             0,5            0,5             1,0                     0,5             
Onlinegivare 1,0             0,7             0,8            1,5             1,0                     0,5 -            
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 5,6             1,6             3,5            5,1             3,0                     2,1 -            
Kemikaliebrist 2,0            2,0             2,0                     0,0 -            
Reservkraft 1,3             0,3            0,3             1,3                     
Blocket statuskontroll betong 0,7             0,2            0,2             0,7                     
Övrigt 4,8             3,1            4,8                     

Totalt Pågående 41,0          -             14,4          -             40,4                   -             

mailto:www@syvab.se
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§ 7 Aktuellt resultatläge NKH-projektet 
 
 Avvikelse Notifiering Planenligt Kommentar 
Tidplan     
Ombyggnad    Enligt plan. Linje 1 stängs av V47 2022. 

 
Tillbyggnad    Enligt plan. 

Takarbeten pågår. 
Fasader och fönsterpartier pågår. 
Invändiga arbeten påbörjade. 
 

Leveranser   
 
 

 Kriget i Ukraina har stor påverkan på 
leveranstider och materialkostnader.  
Ingen förändring från föregående möte. 

     

Ekonomi     
Tillbyggnad    Kostnader på grund av förhöjda 

materialpriser påverkar budget. 
 

Ombyggnad    I fas 
  
 

     

NKH Helhet    Framdriften i pågående arbeten är god.  
Prisutveckling och risk för 
leveransstörningar p.g.a. kriget i Ukraina. 
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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 är 2024-04-02. 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 inga förändringar att rapportera avseende färdigställandetid. 
 
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.  
 
De områden som har påverkats mest dramatiskt är följande: 

- Rostfritt stål. Prisutveckling mer än 100 % upp under perioden 2020–2022. 1 kg rostfritt stål kostar 
idag ca 120 kr/kg, 1/1 2020 var priset 55 kr/kg. Detta påverkar alla vårar rör och 
maskininstallationer som blivit betydligt dyrare än våra tidiga prognoser. 
 

- Trävaror (limträ). Priserna var relativt stabila fram till 2020 men steg kraftigt under pandemin  
(+79 %). Vi lyckades ändå göra ett relativt bra köp av limträ. Bedömd prispåverkan ca +15 % mot 
grundkalkyl. 

 
- Armering och betong. Betongpriserna har vi kunnat hålla relativt stabila genom att vi kunnat 

utnyttja Veidekkes avtal med betongindustrin. Armeringspriserna har rört sig kraftigt uppåt  
+58,8 % det senaste året. Vi hade dock gjort klart största delen av platsgjutna konstruktioner innan 
priserna drog i väg vilket ger att vår påverkan bedöms till ca 15 %. 

 
- Övriga byggmaterial har ökat om än i mindre omfattning. Sannolikt är det eftersläpning i prisindex, 

så vi har större ökning framför oss. VVS-material har till dags dato ökat +11, 8 % och elmateriel 
+6,8 %. 

 
- Arbetskostnad: Än så länge har vi inte sett någon stor påverkan men kommande lönerörelse 

kommer sannolikt att innebära en justering av arbetskostnaden för både yrkesarbetare och 
tjänstemän. 

 
Projektet som helhet 
Vår bedömning på projektet som helhet är att våra upphandlade entreprenader och material har påverkats 
med 10 % - 15 % som helhet. 
 
Det innebär en kostnadsökning på ca 85 MKr – 215 MKr på redan upphandlade entreprenader. 
Denna kostnad är till stor del redan inräknad i våra tidigare projektprognoser. 
 
Det föreligger fortfarande en stor osäkerhet för framtida prisutveckling. KPI har rört sig mycket kraftigt 
uppåt och låg i september på prognos +9,7 % rullande 12-månaders inflationstakt. Energipriserna ser ut 
att ligga på en mycket hög nivå under överskådlig tid framåt. Däremot har stålpriserna slutat öka och vi ser 
en någon tillbakagång i efterfrågan.  
 

mailto:www@syvab.se
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Så sammantaget är det mycket svårt att göra en definitiv slutkostnadsprognos med tanke på hur osäker 
omvärlden är. Största delen av vår investering kommer att vara färdig under 2024 då vi tar den nya 
byggnaden i drift. Därefter har vi arbeten ända fram till 2026 innan alla åtta reningslinjer är ombyggda. 
 
 

NKH ÅR 2022 Prognos 2019–2022.09 Utfall 2019–2022.09 
SamVE 884 771,9 

Gemensamt 212,5 139 
Totalt NKH 1 096,5 910,9 

 
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 %. 
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Figur 2: NKH Budgetuppföljning september 2022, ackumulerad budget/prognos och utfall 

 
Upparbetning enligt figur 1 (avstämning 2022–09). Gul linje visar en 9/12 av upparbetningen för 2022. 
 
 
Figur 3: Månadsvis upparbetning /prognosticerad kostnad NKH 

  
Betalplanen är reviderad och presenterad för Syvab. I september månad reglerar vi både september och 
oktober, där av de höga utfallet.  
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§ 11 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. 
- Antalet arbetsorders gällande akut underhåll ska minska med 10 % jämfört med år 2022. 
- Antal övertidstimmar ska minska med 10 % jämfört med år 2022. 
- 20 förslag till minskad kemikalieförbrukning ska tas fram. 

 
Ekonomi: 

- Ett tidrapporteringssystem för bättre kostnadsuppföljning är implementerat. 
- En ny process för framtagande av reinvesteringsplan är framtagen. 
- En ny ekonomimodell är implementerad. 
- Energianvändningen ska minska med 10 % jämfört med 2021, exklusive byggström. 
- Våra inköpsrutiner ska genom översyn och utbildning minska våra kostnader för leverantörsinköp 

med 2 %. 
- En industriavloppstaxa utreds. 

 
Trygghet: 

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

- Rollbeskrivning för gasföreståndare och säkerhetsansvarig finns på plats och rollerna är tillsatta. 
- Vi vet om vi uppfyller kraven i BGA 22 och har en åtgärdsplan framtagen för eventuella avvikelser. 
- Brandsskyddsdokumentation är uppdaterad och implementerad.  
- Utrymningsrutiner och instruktioner är uppdaterade och implementerade. 
- Kontinuitetsplan och krigsorganisation för verksamheten är framtagen. 

 
Medarbetare: 

- Strukturen för att kartlägga de funktioner vi behöver för att nå våra strategiska mål 2032 är 
framtagen. 

- Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan och mål. 
- Alla roller har en definierad rollbeskrivning. 
- Kompetensutveckling inom respektive avdelning införs genom arbetsrotation eller kunskapsutbyte. 
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FoU: 
- En kunskapssammanställning kring pilotens lustgasemissioner är framtagen. 
- En kunskapssammanställning kring membranens behov av rengöringstvätt med natriumhypoklorit 

är färdigställd. 
- En kunskapssammanställning är framtagen kring implementering av denitrifikation i befintlig 

reningsprocess i syfte att generera alkalinitet till nitrifikationen. 
 

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 för att kunna använda slammet som gödning på åkermark.  
 
Syvabs biogas innehåller mycket energi som ska användas på ett för Syvab optimalt sätt. Då dagens 
anläggning för uppgradering till fordongaskvalitet är avskriven är den i behov av större reinvesteringar för 
fortsatt drift med hög kvalitet. Samtidigt har efterfrågan av fordonsgas varierat, med först en tydlig 
nedgång under pandemin och sedan en kraftig uppgång efter Rysslands start av kriget i Ukraina. Syvabs 
biogas kan användas till flera användningsområden. Förutom att sälja gas kan gasen användas för tex. drift 
av en slamtork för att minska transporterna av slam från Syvabs anläggning. Det kan också användas till 
elproduktion och öka Syvabs självförsörjningsgrad. Under 2023 ska beslut tas på hur Syvabs biogas ska 
utnyttjas för de kommande 15 åren.  
 
För att säkerställa en tillförlitlig drift behöver vi vara proaktiva och planera samt prioritera åtgärder, så att 
de utförs i rätt tid. Ett för lågt förebyggande underhåll ger upphov till akuta fel, som i sin tur ger upphov 
till oplanerade avstängningar i anläggningen och att dyra insatser behöver genomföras. Under 2023 
kommer det att vara ett ökat fokus på det förebyggande underhållet med målet att sänka antalet 
arbetsorders för akuta fel. Till följd av det arbetet ska antalet fel som genererar larm i anläggningen minska. 
Det medför i sin tur att antalet övertidstimmar minskar.  
 
Himmerfjärdsverket är en anläggning som har ett stort behov av kemikalier. Behovet är extra stort nu 
under ombyggnadstiden, då kapaciteten har förstärkts med hjälp av kemikalier för att kunna ta 
anläggningsdelar ur drift för ombyggnad till den nya processlösningen med MBR. Kemikalierna 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. För att öka 
medvetenheten i organisationen kring styrning av kemikalier samt se över hur kemikalieanvändningen kan 
effektiviseras är målet att under året få in 20 förslag på hur förbrukningen kan minskas.  
 
Vatten och avlopp har en självklar plats i det hållbara samhället och ägarna har uttryckt att 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 
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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. 
Under året ansluter sig Syvab till Svenskt Vattens initiativ om en klimatneutral VA-bransch år 2030. 
Därmed fås tillgång till nätverk och arbetsverktyg för att arbeta mot en minskning av utsläppen från 
Himmerfjärdsverket. Under året tas även ett beslutsunderlag fram som redogör hur Syvab kan bidra till att 
uppnå de globala hållbarhetsmålen för hållbar utveckling inom Agenda 30.  
 

Ekonomi 

Syvabs uppgift är att kostnadseffektivt driva Himmerfjärdsverket så att fastställda krav innehålls. Ägarna 
har också uttryck att verksamheten ska 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.  
 
För att erhålla en bättre kostnadsuppföljning ska ett tidrapporteringssystem införas för Syvabs 
medarbetare. På så sätt ökas kunskapen om verksamhetens behov, vilket ger ett förbättrat stöd och 
underlag för beslut om insatser och reinvesteringar. För att få ytterligare ökad kontroll på kostnader och 
verksamhetens behov kommer en ny process för framtagande av reinvesteringsplan att upprättas under 
året.  
 
Himmerfjärdsverket är en elintensiv verksamhet och förbrukar ca 30 GWh på årsbasis. Under året ska 
åtgärder för energieffektivisering utföras för att minska elanvändningen, gällande den ordinarie driften, 
med 10 % jämfört med förbrukningen år 2021.  
 
En ny ekonomimodell implementeras under året för att underlätta både den interna och externa 
redovisningen i syfte att enklare kunna följa upp kostnader och arbeta med förbättringar.  
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Under året ska rutinen för inköp gås igenom och utbildning av inköpsansvariga genomföras i syfte att 
minska kostnaderna för leverantörsinköp. 
 
Under året undersöker vi möjligheten till att införa en industriavloppstaxa för att minska våra 
reningskostnader. 
 

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. 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. Under året tas en 
krigsorganisation för verksamheten fram. 
 
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. Under året kommer en kontinuitetsplan för 
verksamheten tas fram.  
 
Syvab är en verksamhet med många arbetsmiljörisker. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs för att 
säkerställa att alla som arbetar på Syvabs område 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 för både människa och miljö. Gasen är dels brandfarlig, dels en potent 
växthusgas. I biogasanvisningarna BGA22 redovisas krav samt säker utformning av de gasrelaterade 
delarna på en biogasanläggning, i syfte att minska risk för olyckor och utsläpp av metangas 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 
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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 med mera diskuteras. Återkopplingen från 
medarbetarna tar ledningen in i sitt fortsatta arbete. 
 

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. För att minska sårbarheten i 
verksamheten samt utveckla kompetensen inom företagets avdelningar ska arbetsrotation och 
kunskapsutbyte genomföras.  
 
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 öka 
tydligheten i vad som ingår i företagets olika roller ska rollbeskrivningar tas fram. 
 
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 membranfiltren (MBR) i drift. Nya krav 
från myndigheter ställs också kontinuerligt på vår verksamhet. Vi ska därför veta vilka funktioner vi 
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behöver ha i framtiden och från det ta fram en kompetensförsörjningsplan. Under det kommande året 
kommer vi att ta fram en struktur på hur arbetet med att kartlägga vilka funktioner vi behöver framöver 
ska genomföras. 
 

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, 5 lärosäten och 2 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.  
 
Himmerfjärdsverket har periodvis problem med för lågt pH i processen för kvävereningens första steg, 
den så kallade nitrifikationen som sker i luftningen. För att se hur befintlig infrastruktur kan användas på 
ett nytt sätt, i syfte att generera alkalinitet till den biologiska processen, ska en kunskapssammanställning 
kring en processomställning till denitrifikation i en del av bassängvolymen där nitrifikation sker idag tas 
fram. 
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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 har beskrivits mer detaljerat i styrelsens beslutsunderlag 
som behandlar ägarnas anslutningsavgifter. VD fick i uppdrag att genomföra en effektivisering på  
12,8 miljoner kronor som har arbetats fram i denna budget samt att bokslutsdispositioner med  
5 miljoner kronor har nollställts. 
 

 
 

Intäkter 

Intäkterna har utökats för att kunna balansera de ökade kostnaderna utifrån vårt rådande världsläge med 
prisförändringar utöver det normala. Avgiften till våra ägare har höjts med 30 %. 
 
Bokslutsdispositioner innebär överavskrivningar ifrån tidigare år som uppgick till 11 679,5 miljoner kronor 
per den 31 december 2021. Utifrån 2022 års prognos innebär det att kvarvarande medel motsvarande  
5 miljoner kronor ska finnas kvar vid utgången av 2023.  
 
Biogasen genererar ökade intäkter både i budget 2023 och prognos 2022 då prisbilden förändras utifrån ett 
stigande konsumentprisindex och ökad efterfrågan.  
 

Intäkter            Tkr Budget 2023 Budget 2022 Prognos  2022 Utfall 2021
Avgifter 239 668,0 184 360,0 184 360,0 174 320,0
Bokslutsdisp 0,0 5 000,0 6 679,5 827,3
Biogas 12 000,0 8 000,0 9 694,5 8 916,0
Övriga intäkter 2 851,0 1 155,0 1 250,0 1 469,5
Summa intäkter 254 519,0 198 515,0 201 984,0 185 532,8

Kostnader         Tkr Budget 2023 Budget 2022 Prognos  2022 Utfall 2021
Driftkostnader -115 627,0 -97 365,0 -96 719,0 -88 703,7 
Personalkostnader -55 036,0 -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 -254 519,0 -198 515,0 -201 984,0 -185 510,0 
Resultat 0,0 0,0 0,0 22,8
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Övriga intäkter är högre än tidigare år, vilket beror på att fastighetsförsäljningar planeras och att reavinster 
i förhållande till bokfört värde ska uppstå. 
 
Totalt sett innebär det en intäktsökning med 28,2 % mellan budgetåren 2022 och 2023. 
 

Kostnader 

Driftkostnaderna beräknas öka med 18,8 %, den största förändringen mellan åren beror på ökade 
elkostnader, transportkostnader, kostnader för reservdelar och insatskemikalier. Effektiviseringar har 
budgeterats med 11,6 miljoner kronor. Dessa effektiviseringar består av byggström som kommer att 
belasta NKH-projektet, ingen årsredovisning eller miljörapport på papper utan endast med lagstadgad 
information i digital version, förändrade inköpsrutiner och energieffektiviseringar planeras.  
 
Personalkostnader beräknas öka med 13,3 %, den största förändringen mellan åren beror bland annat på 
ökade pensionskostnader för det nya avtalet AKAP-KR, pensionsavgångar utifrån tidigare 
övergångsbestämmelser, årlig lönerevision och att en säkerhetsansvarig kommer att anställas. 
Effektiviseringar har budgeterats med 4,4 miljoner kronor. Dessa effektiviseringar består av personal som 
kommer att flyttas över till NKH-projektet, minskade utbildningskostnader, minskade 
kostnadsersättningar, förändrade inköp av arbetskläder och behovet av nyrekrytering läggs till framtida 
behov i form av hållbarhetsstrateg, instrumenttekniker och projektledare.  
 
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, snitträntan för året uppgår till 
2,1 %. 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 skattekostnad 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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Kommun

Avgift 
2018 
snitt 
2015-
2017

Avgift 
2019 
snitt 
2016-
2018

Avgift 
2020 
Snitt 
2017-
2019

Avgift 
2022 
Snitt 
2018-
2020

Fördelning 
extra avgift 
2022

Botkyrka 24,1 23,1 23,6 23,60 3 304
Salem 3,2 3,2 3,2 3,20 448
Nykvarn 1,9 1,8 1,9 1,90 266
Södertälje 29,4 29,7 29,2 29,40 4 116
Stockholm 41,4 42,2 42,1 41,90 5 866
Summa 100 100 100 100 14 000

 
§ 12.1 Tilläggsfakturering 
 
Förslag till beslut: 
Styrelsen beslutar att godkänna en tilläggsfakturering på 14 miljoner kronor enligt fördelningsprinciperna 
avseende 2022. 
 
Bakgrund 
Ett större underskott förväntas för året 2022 på grund av rådande omvärldsläge. Priserna för el, 
insatskemikalier, transporter och räntor har ökat mer än vad som har budgeterats. Denna tid måste ses 
som en extra ordinär händelse. När budgeten för året 2022 togs fram under sommaren 2021 var det 
omöjligt att kunna förutspå dessa kostnadsökningar som inträffat. 
 
Enligt aktieägaravtalet ska parterna till bolaget erlägga årliga anslutningsavgifter avsedda att täcka bolagets 
kostnader. Avgifterna ska sättas på en sådan nivå att verksamheten kan bedrivas med  
långsiktighet och utan avkall på driftsäkerhet. 
 
I dagsläget råder det oklarheter kring elstödet. Tidpunkten för när stödet kan betalas ut är inte klart. Det 
har också framkommit ett maximalt tak, vilket är det högsta möjliga stödet och utan särskild ansökan, 
vilket innebär 1,5 miljoner kronor till Syvab. Större förbrukare kan erhålla ytterligare kompensation efter 
ansökan, det handlar om en förbrukning på över 3 miljoner kilowattimmar. Regeringen har givit 
Försäkringskassan och Svenska Kraftnät i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra 
utbetalning år 2023, men när i tiden detta exakt kan ske är inte klart. 
 
Prognosen för 2022 har reviderats utifrån rådande världsläge och hur stort underskott som kommer att 
uppstå per den 31 december 2022. Utan elstöd, som inte kommer att utbetalas år 2022, innebär 
underskottet cirka 14 miljoner kronor. Detta underskott skulle fördela sig enligt följande för respektive 
ägare: 
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Extra avgiften för respektive kommun har fördelats enligt genomsnittet av faktisk levererad mängd vatten 
för perioden 2018 – 2020 enligt samma principer som budget 2022 har fördelats. 
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§ 12.2 Aktieägartillskott 
 
Förslag till beslut: 
Styrelsen beslutar att ge i uppdrag till ekonomichefsnätverket att utreda frågan om aktieägartillskott till ett 
extra inkallat styrelsemöte i januari 2023. 
 
Bakgrund 
Det fria egna kapitalet i Syvab uppgår till 14 432 kronor och det bundna egna kapitalet uppgår till 140 tkr 
(registrerat aktiekapital + reservfond). När det finns anledning för styrelsen i ett aktiebolag att misstänka 
att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en 
kontrollbalansräkning upprättas. Om misstanken är riktig, kommer kontrollbalansräkningen att visa att 
bolagets egna kapital är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet. För att undvika dessa 
funderingar om misstankar och upprättelse av kontrollbalansräkning behöver ett aktieägartillskott tillföras 
bolaget för att öka det egna kapitalet.  
 
Hur detta skulle kunna ske och i vilken form villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott alternativt behov av 
att ändra aktieägaravtalet får ekonomichefsnätverket uppdraget att utreda frågan. Utredningen ska vara klar 
till januari 2023 då styrelsen planerar ett extra inkallat styrelsemöte för att behandla frågan. 
 
Läs bifogad promemoria ifrån Advokatfirma DLA Piper Sweden AB. 
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r Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Sveavägen 4
P0 Box 7315DLA PIPER SE - 10390
Stockholm Sverige

T +46 8 701 78 00
dlapiper.se
Org.nr 9166296658

Promemoria

Till Jörgen Austler, VD Telge (i Södertälje) AB
Mikael Sellstedt, controller
Telge (i Södertälje) AB

Från Lars Wiking, Advokat
Advokatfirma DLA Piper Sweden AB

Datum 14 november 2022

Aktieägartillskott - SYVAB

Bakrund - allmänt

Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB) har ett aktiekapital om 120 000 kr
fördelat på 120 aktier, vardera med ett kvotvärde om 1000 kr, och ägs enligt följande:

Botkyrka kommun 20 aktier
Nykvarn kommun 20
Salems kommun 20
Stockholm Vatten AB 40
Telge (i Södertälje) AB
Totalt antal aktier 120

Aktieägarna har reglerat ägandet i ett aktieägaravtal (‘Aktieägaravtalet”) träffat i december 2018.

Aktieägaravtalet innefattar bl a att ägandet ska ändras i och med att Stockholm Vatten AB minskar sitt
nyttjande av Himmerfjärdsverket genom att avleda de s.k. Eolshällsvolymerna vilket planeras att ske
senast 2027-12-31.

Punkt 4.2 i Aktieägaravtalet stadgar att verksamheten i SYVAB inte drivs i syfte att lämna vinst till
ägarna och att överskott respektive underskott som uppstår i bolagets verksamhet ska justeras via
parternas anslutningsavgifter på sätt bolagets styrelse fastställer. 1 SYVABs bolagsordning anges
också att bolaget inte ska ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna samt att bolaget i tillämpliga delar
ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen.

Punkt 4.3.2 i Aktieägaravtalet stadgar att parterna fram till 2025-12-31, eller den senare dag då
Stockholm Vatten AB minskar sitt nyttjande, i proportion till sitt nyttjande svarar för SYVABs
finansiering av nuvarande anläggning och övriga för driften nödvändiga investeringar genom borgen
för SYVABs lån. Det anges särskilt att Stockholm Vatten AB ska lämna borgen inkl de s.k.
Eolshällsvolymerna till dess avledningen är slutligen verkställd.
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Punkt 4.3.4 i Aktieägaravtalet anger att beslut om borgen eller kapitaltillskott normalt förutsätter
godkännande från kommunfullmäktige i respektive kommun. Erhåller inte part detta(dvs
godkännande) kan punkt 18.3 komma att tillämpas. Punkt 18.3 anger att part som inte tillskjuter
kapital kan åläggas en skyldighet att överlåta sina aktier i SYVAB. En överlåtelse som i så fall sker till
substansvärde samt härutöver att frånträdande aktieägare kvarblir med ett ansvar för SYVABs
framtida miljöskuld.

Sammanfattningsvis innehåller Avtalet regler om hur finansiering av SYVAB ska ske. Däremot finns
inga uttryckliga regler om hur ett behov av att stärka det egna kapitalet ska ske i det att
borgensåtagande av lån taget av SYVAB inte stärker det egna kapitalet i SYVAB.

SYVABs eget kapital kan stärkas genom att ägarna lämnar kapitaltillskott (villkorade eller ovillkorade).
Ett alternativ är att göra en nyemission.

Ett tillskotts storlek brukar stå i relation till aktieinnehav. Det finns dock inget som hindrar att
aktieägarna, oavsett storleken på deras innehav, avtalar om en annan fördelning, t ex att alla ska
lämna ett lika stort aktieägartillskott.

Ovillkorat aktieäqartillskott

Aktieägarna kan lämna ett ovillkorat aktietillskott i förhållande till ägandet i SYVAB, dvs ett tillskott utan
förbehåll, för att stärka bolagets ställning. Om tillskottet ska fördelas på annat vis (t ex efter nyttjande)
kräver det en överenskommelse mellan aktieägarna som då även har att ta ställning till om det finns
utrymme att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott som inte är grundat på ägandet. 1 vart fall i teorin
innefattar ett ovillkorat tillskott som inte baseras på ägande att medel flyttas från en ägare (kommun)
till en annan (kommun). Vid en likvidation av SYVAB kommer ett skifte av återstående medel baseras
på ägande.

Villkorat aktieäqartillskott

Ett villkorat aktieägartillskott ska för att stärka det egna kapitalet vara återbetalningsbart först om det
finns vinstmedel som möjliggör en återbetalning. Som anges ovan drivs inte SYVAB i vinstsyfte och
mellan parterna upprättat Aktieägaravtal anger att överskott respektive underskott som uppstår i
bolagets verksamhet ska justeras via parternas anslutningsavgifter på sätt bolagets styrelse
fastställer. Med andra ord kräver ett villkorat aktieägartillskott en särskild överenskommelse mellan
ägarna, en överenskommelse som sannolikt har att underställas respektive ägares
kommunfullmäktige. En tillkommande fråga är vilket utrymme det finns att lämna ett villkorat
aktieägartillskott till ett bolag som inte drivs i vinstsyfte. Det sistnämnda torde innefatta att utrymme att
lämna ett villkorat aktieägartillskott är begränsat även om det inte i sig är förbjudet.

Om aktieägare gör tillskott som inte återspeglas i ägandet är det i sig möjligt att sätta upp ett villkor för
preferens till den som tillskjuter, dvs att den tillskjutande aktieägaren ställer upp ett villkor att tillskottet
ska återbetalas innan bolaget på vanligt sätt delar ut vinst till aktieägarna. Ett sådant villkor ger den
tillskjutande aktieägaren preferens till vinstutdelning till dess att tillskottet är täckt. Även här måste
utrymme för en sådan lösning övervägas noga utifrån att SYVAB inte drivs i vinstsyfte.

Nyemission

En nyemission till överkurs skulle bättra på SYVABs eget kapital. En nyemission kan vara riktad, vilket
dock kräver en översyn av Aktieägaravtalet eftersom maktbalansen skulle ändras, eller att samtliga
aktieägare får teckna utifrån befintligt ägande utan att någon förskjutning i maktbalansen sker.
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SammanfattninQ

SYVAB drivs utan vinstsyfte och över- respektive underskott ska hanteras via taxan. Med det sagt har
aktieägarna en skyldighet att skydda det egna kapitlet. Om bolagets egna kapital vid någon tidpunkt
understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta och låta bolagets
revisor granska en kontrollbalansräkning. Försummar styrelsen sina skyldigheter i anslutning till
befarad kapitalbrist kan den ådra sig med bolaget solidariskt ansvar för de förpliktelser som
uppkommer för bolaget under den tid som und erlåtenheten består, se 25 kap 18 § aktiebolagslagen.
Om VD känner till styrelsens underlåtenhet kan även VD ådra sig ett solidariskt ansvar. Ytterst kan
även aktieägare få ett solidariskt ansvar om de med vetskap om att bolaget är skyldigt att gå i
likvidation pga kapitalbrist deltar i beslut om att fortsätta bolagets verksamhet. Inte minst av detta skäl
är det av vikt att SYVAB har god kontroll över att det egna kapitalet är intakt. Med ett aktiekapital på
120 000 kronorfinnsju dessutom inte någon marginal i sig.

Utgångspunkten bör i första hand vara ett ovillkorat kapitaltillskott i förhållande till ägande. På så sätt
förskjuts inte heller den maktbalans som skapats i Aktieägaravtalet. Väljer aktieägarna istället en
lösning med villkorade aktieägartillskott så är detta i sig möjligt även om det villkorade
aktieägartillskottet i sig rimmar illa med att SYVAB inte ska lämna vinst. 1 praktiken så innebär detta
sannolikt att en återbetalning av tillskottet blir aktuellt först om bolaget likvideras.

Väljer parterna att göra avsteg från att av aktieägarna lämnat tillskott sker i förhållande till ägande så
finns sannolikt ett behov av att se över Aktieägaravtalet.

Tillskott från aktieägarna som avviker från befintligt ägande skulle kunna ifrågasättas utifrån
kommunalrättsliga principer utifrån utrymme för viss kommun att indirekt stödja annan kommun. Det
blir ju i sådant fall fråga om att en kommun lämnar bidrag till SYVAB som inte står i proportion till
ägandet, dvs tillskottet sker i så motto till stöd för annan kommun.

Ett alternativ är en nyemission där - för att efterleva ingångna avtal - emissionen som utgångspunkt
ska ske i förhållande till nuvarande ägande så att inte proportionerna ändras, alternativt blir ju
ägartördelningen ändrad vilket bl a får konsekvenser för olika majoritetsregler i Aktieägaravtalet, se t
ex punkt 8.4.3 där det krävs 75 % av rösterna från aktieägarna för giltigt beslut.

Med vänlig hälsning

Lars Wiking
Partner
Advokatf irma DLA Piper Sweden KB

T +46 8 701 78 00
M +46 70 683 18 56
E lars.wiking@se.dlapiper.com

3


	2_Dagordning
	5_Verksamhetsrapport_4
	6_1_Ekonomirapport
	§ 6.1 Ekonomirapport

	6_1_Bilaga_Finansiell_riskrapport_2022-10-31
	6_1_Bilaga_Revisionsrapport_Syvab
	6_2_Investeringar
	7_Rapport_NKH-projekt
	11_Verksamhetsplan_och_budget_2023
	Bakgrund
	Strategiska mål
	Delmål
	Verksamhet
	Ekonomi
	Trygghet
	Medarbetare
	Forskning och utveckling (FoU)
	Summering
	Budget 2023
	Intäkter
	Kostnader


	12_1_Tilläggsfakturering
	12_2_Aktieägartillskott
	12_2_Bilaga_Promemoria_från_Advokatfirma_DLA_Piper_Sweden_AB

