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Sydvatten producerar dricksvatten åt nästan en miljon 
skåningar. Vi är en viktig kugge i en av Sveriges största 
regioner, för utan vatten fungerar inte samhället.

Om Sydvatten

Produktion av dricksvatten är ett samhällskritiskt  
uppdrag som måste präglas av långsiktighet, affärs
mässighet och samhällsnytta. Därför bedriver  
Syd  vatten egen forskning om hur vattenkvaliteten 
påverkas av förändringar i klimatet. Vi utbildar barn 
och vuxna om vattnets betydelse och vi arbetar för ett 
starkt samarbete mellan våra 17 delägarkommuner. 
Våra investeringar planeras på 10–20 års sikt för att 
även framtidens skåningar ska ha tillgång till ett gott 
och friskt dricksvatten. 

Vi är en av de största aktörerna i vår bransch och 
deltar därför i nationella expertgrupper och bransch
forum. Vi har också tagit initiativ kring klimatsäkert 
vatten där vi samarbetar med lokala, regionala och 
nationella aktörer. Det är viktigt för oss att alla i sam
hället förstår vad vatten faktiskt är värt.

VERKSAMHET
Varje dag producerar Sydvatten dricksvatten åt nära 
en miljon invånare i västra Skåne. Det gör oss till en av 
Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten 
äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken 
Ringsjöverket och Vombverket samt huvudlednings
systemet för distribution av dricksvatten.

Bolaget grundades 1966 och ägs gemensamt av  
17 kommuner i västra Skåne. Genom samarbetet  

i Sydvatten kan delägarkommunerna garantera sina 
invån are, skolor, sjukhus och företag en säker, håll  bar 
och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.  
Bolagets styrelse består av representanter från  
delägarkommunerna.

ÄGARE
AKTIEFÖRDELNING

Bjuv 1,73 %
Burlöv 1,91 %
Båstad 1,54 %
Eslöv 3,69 %
Helsingborg 15,08 %
Höganäs 2,89 %
Kävlinge 3,21 %
Landskrona 4,85 %
Lomma 2,30 %
Lund 12,67 %
Malmö 33,53 %
Skurup 1,73 %
Staffanstorp 2,54 %
Svalöv 1,61 %
Svedala 2,31 %
Vellinge 3,93 %
Ängelholm 4,48 %

Pumpstation

Reservoar

Vattenverk

Råvattentunnel/-ledning

Dricksvattenledning

Planerad dricksvattenledning

Interkommunalt bolag
Bildat 2009
200 anställda

NSVA

Kommunägt aktiebolag
Bildat 1966
100 anställda

Sydvatten

Kommunalförbund
Bildat 2008
400 anställda

VA SYD

Helsingborg

VellingeSvedala

Ängelholm

Staffanstorp

Skurup

Kävlinge

Höganäs

Lomma

Eslöv
Burlöv

Lund

Malmö

Svalöv

Bjuv

Landskrona

Båstad

Åstorp

Perstorp

Cirklarna visar vilka kommuner som ingår i  
Syd vatten, VA SYD respektive NSVA. De fem  
kommuner som är medlemmar i VA SYD är också 
delägare i Sydvatten. Av delägarna i NSVA är  
kommunerna Åstorp och Perstorp inte delägare  
i Sydvatten.
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I skrivande stund är världen inte sig lik. Vi befinner 
oss någonstans i de första kapitlen av coronakrisen 
och stora delar av samhällsfunktionerna och närings
livet går på halvfart eller har stängt ner. Det förefaller, 
hur otroligt det än kan låta, som att vi kan stå inför en 
global ekonomisk kollaps. På Sydvatten gör vi allt vi 
kan för att förbereda oss för värsta tänkbara scenarier. 
Vi har en stark inställning till vårt uppdrag och en lika 
stark ambition att klara det. 

TILLBAKA TILL NORMALLÄGET
Även om framtiden är oviss kan vi se tillbaka på 
ett 2019 då läget normaliserades efter det mycket 
turbulenta 2018 då den extrema torkan satte vår 
verksamhet på prov. Under året som gick var vatten
förbrukningssiffrorna tillbaka på det som vi uppfattar 
som normala nivåer jämfört med 2018 då vi slog alla 
rekord. På årsbasis var förbrukningen 2 miljoner 
kubikmeter (2,5 procent) lägre än 2018, trots en 
befolkningstillväxt på 1,5 procent. Maxdygnsförbruk
ningen var i fjol 2 889 liter per sekund  jämfört med 
3 307 under 2018, och maxtimförbrukningen var 
3 342 (3 687) liter per sekund. Sådana variationer på 
10–15 procent mellan enskilda år är ett nytt fenomen 
som vi aldrig sett tidigare. 

Nya uttagsrätter medges utan någon egentlig analys 
av de sammantagna uttagsrätternas effekt. Det finns 
ingen helhetssyn på användningen av våra vatten
resurser, vilket har resulterat i överutnyttjanden på 
flera håll i landet. Vi behöver göra vattenbudgetar för 
samtliga avrinningsområden, inkluderat både yt och 
grundvatten. 

Utifrån dessa ska sedan vattenanvändningen planeras 
så att vi skapar en långsiktigt hållbar vattenanvänd
ning i hela landet. I arbetet har vi involverat och 
intervjuat ett stort antal aktörer såsom myndighe
ter, beslutsfattare, branschorganisationer, forskare 
och företag. Vi konstaterade en mycket hög grad 
av insikt och samsyn i vad som behöver göras. Vårt 
engagemang i frågorna fortsätter och förhoppnings
vis tar andra frågorna vidare i sina led för att uppnå 
önskvärda resultat.

FOKUS PÅ FORSKNING OCH SÄKERHET
Ett annat långsiktigt engagemang är satsningen på 
forskningsstationen vid Bolmen och det pedagogiska 
arbete med Tänk H2O! som vi också bedriver där. 
Vi är övertygade om att den kunskap vi kan bygga 
om Bolmens framtid i ett förändrat klimat och med 
förändrat ekosystem gynnar Skånes och andras 
dricksvattenförsörjning påtagligt och långsiktigt. 

Säkerhetsfrågorna tar allt större plats. Säkerhets
skyddslagen ställer nya krav samtidigt som vi upplever 
att hoten mot våra verksamheter ökar. I stort bygger 
vi vårt säkerhetsarbete kring tre begrepp: fysisk  
säkerhet, personsäkerhet och informationssäker
het. Den senare är särskilt aktuell då vi infört den 
så kallade digitala arbetsplatsen som ger helt nya 
förutsättningar till säkerhetsklassning av information 
och därmed väsentligt högre informationssäkerhet. 
Den fysiska säkerheten bygger vi ut genom skalskydd 
av olika slag. Det gäller både våra huvudanläggningar 
och alla yttre anläggningar inom den stora geografi 
där vi opererar.

STORA INVESTERINGAR I VOMB
Hela Sveriges VAverksamhet står inför mycket stora 
investeringar. Det är inte bara ett gammalt lednings

VD har ordet
nät som behöver förnyas, utan många vattenverk och 
avloppsreningsverk har gjort sitt och behöver bytas 
ut eller totalrenoveras, tillföras ytterligare kapacitet 
och ny reningsteknik. Svenskt Vatten har beräknat be
hovet till 25 miljarder kronor per år under många år 
framöver. Investeringsvolymen för hela landet ligger i 
dag kring 12 miljarder, det vill säga ungefär hälften av 
behovet. 

Delägarkommunerna i Sydvatten ligger kring 20 mil
jarder kronor transformerat till riksnivå. Det är knap
past behoven som är högre i vår region – däremot 
tycks insikterna om nödvändiga investeringar vara 
bättre. Sydvattens tioåriga investeringsportfölj är 3 
miljarder kronor. De närmaste fyra åren är koncentre
rade till Vombverket med ny kapacitet på 500 liter per 
sekund (linje fyra), desinficering med UVljus samt en 
ny utgående ledning med reservoar som huvuddelar
na. Dessutom byggs hela flödesmodellen om genom 
att pumpstationer och reservoarer moderniseras och 
anpassas till den nya funktionen. Under 2019 låg 
fokus på förberedande arbeten med nya lednings
dragningar och ventilutbyten – arbeten som är en 
förutsättning för de nya anläggningsdelarna. Vi var 
förberedda på att dessa arbeten skulle bli komplicera
de, då vi måste upprätthålla full drift i anläggningen 
samtidigt som vi gör omfattande ingrepp i den. För
väntningarna bekräftades med råge. Det är mycket 
komplicerat och riskfyllt att genomföra stora ingrepp 
i en gammal anläggning under pågående drift. 

De som har deltagit i dessa arbeten, vilka är många, 
ska ha ett stort erkännande för ytterst gedigen 
planering, riskanalys och lyckat genomförande. Jag 
är mycket stolt över att Sydvatten har så kompetenta 
och ambitiösa medarbetare, vilket också känns tryggt 
när framtiden just nu är oviss. 

Jörgen Johansson, VD
Mars 2020

Inom Sydvatten har vi konstaterat att planerings
förutsättningarna måste ändras så att vi möter den 
allmänt ökande variationen med större marginaler 
för att skapa och upprätthålla hållbara vattentjänster 
långsiktigt. Vi ser större och snabbare variationer i 
våra vattentäkter och det gäller både vattentillgången 
och kvaliteten. Det senare kräver ökade marginaler 
i produktionskapacitet, liksom förmåga att hantera 
förändringar i ekosystemet med delvis förändrad 
mikrobiologi och vilka beredningseffekter dessa ger.

INITIATIV TILL KLIMATSÄKERT VATTEN
För att lyfta frågorna i flera och större perspektiv 
genomförde vi arbetet Klimatsäkert vatten under 
året. Resultaten presenterades i en rapport och vid 
ett seminarium i Almedalen. Ett av huvudsyftena var 
att lyfta vattenförekomsterna såsom en gemensam 
vattenresurs och behovet av en aktiv förvaltning av 
dessa resurser. 

Vattendirektivet talar enbart om kvaliteten och vi 
menar att själva resursen, kvantiteten, måste lyftas in i 
förvaltningsarbetet, bland annat eftersom utnyttjan
det av vattenresurserna saknar planeringsmoment. 
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Rent vatten nu  
och i framtiden

Varje dag använder nästan en miljon skåningar vårt 
vatten. Det rinner ur kranar, kokar i kastruller, fyller 
skurhinkar och tvättar kläder. Det används i vården,  
i skolorna, i kök och i alla delar av näringslivet.

Utan vatten skulle samhället inte fungera. Därför är 
vårt uppdrag så viktigt. Sydvatten producerar rent 
och gott dricksvatten åt alla som bor eller jobbar i 
västra Skåne. Vi hämtar vatten från sjöar i Skåne och 
Småland, renar det och transporterar det till våra 
delägarkommuner. 

När skåningarna blir fler behövs mer vatten. Vi 
forskar om hur vi kan lösa den utmaningen på ett 
hållbart sätt. Vi analyserar hur förändringar i miljön 
och omvärlden påverkar oss. Och vi bygger ut våra 
anläggningar så att de ska klara framtidens krav. Hela 
tiden med kommande generationer i fokus. Därför 
utbildar vi också ungdomar i vattnets värde.

Vi arbetar för att det vatten som behövs i samhället 
ska användas så effektivt och smart som möjligt och 
ser till att nästan en miljon skåningar får rent och gott 
vatten ur kranen. Varje dag, dygnet runt.

UTAN VATTEN SKULLE SAMHÄLLET INTE 
FUNGERA. DÄRFÖR ÄR VÅRT UPPDRAG 
SÅ VIKTIGT.
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VERKSAMHETSIDÈ

Sydvatten säkerställer en högkvalitativ dricks
vattenförsörjning till delägarkommuner och  
kundkommuner.

Strategisk idé
Sydvatten svarar för samordning av strategiska 
perspektiv, kompetens och finansiella resurser. 
Sydvattens verksamhet ska med ett starkt ägar och 
medborgarfokus resultera i högre samhällsvärden.

VISION

Sydvatten ska vara en förebild inom vattensektorn 
och som värdeskapande samhällsaktör.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kvalitet och säkerhet
Sydvattens delägare och kunder ska erhålla en säker 
dricksvattenförsörjning med mycket hög kvalitet och 
leveranssäkerhet. 

Kvaliteten på såväl dricksvattnet som organisation 
och anläggningar ska vara på hög nationell nivå.

Miljö
Ordinarie produktion och distribution ska ske  
fossilfritt. 

Kontinuerligt sträva efter ett energioptimalt  
försörjningssystem. 

Verka för en effektiv, smart och långsiktigt hållbar 
vattenförvaltning i samhället som helhet. 

Restprodukter från vattenproduktion ska återföras  
i kretsloppet.

Ekonomi
Priset till delägarkommunerna ska upplevas rimligt 
och motiverat. Prissättningen ska vara långsiktig. 

Balansposten obeskattade reserver ska under  
normala omständigheter motsvara minst 8 och  
högst 12 procent av de samlade materiella anlägg
ningstillgångarna.

Den strategiska planen för 2018–2022 är Sydvattens 
viktigaste styrdokument. Planen pekar ut riktningen 
för bolaget såväl under kommande år som med ett 
tidsperspektiv på 10–20 år. Eftersom Sydvattens 
uppdrag är samhällskritiskt måste besluten om drift 
och investeringar präglas av stor noggrannhet och 
långsiktighet. 

Planen definierar den strategiska inriktningen inom 
sex områden: Säkerhet och kvalitet, Kompetens, 
Miljö, Ekonomi, Externa engagemang och högre 
samhällsvärden samt Affärsutveckling och lång
siktiga strukturfrågor. För varje område har specifika 
åtgärder och inriktningar beslutats – från tekniska 
investeringar till hållbarhetsfrågor, opinionsbildning, 
med mera. 

Hörnstenarna i planen är frågor om säkerhet, håll
barhet och redundans. Uppdraget är att bygga ett 
system för dricksvattenförsörjning som står emot 
yttre hot och kan anpassas till en växande befolkning 

eller till att fler kommuner väljer att ansluta sig. Den 
dubblerade råvattenledningen mellan Bolmen och 
Ringsjöverket är ett exempel på hur en ökad redun
dans kan byggas in i systemet. De omfattande reno
verings och utbyggnadsprojekten vid Vombverket 
är ett annat, där ett av syftena är att kunna använda 
vatten från Bolmen även vid Vombverket. I planen 
förs också resonemang om hur olika aktörer kan sam
verka för att dra nytta av varandra och optimera hela 
försörjningskedjan. 

En viktig del i den strategiska planen är förmågan 
att kunna förutse och hantera förändringar. Därför 
inleddes under året ett arbete med att utvärdera om 
en avsaltningsanläggning kan vara ett alternativ som 
den tredje regionala produktionsanläggningen i Syd
vattens verksamhetsområde. Planen definierar också 
behov och åtgärder när det gäller kompetensförsörj
ning och utbildning – två viktiga frågor då Sydvatten 
genomför stora ombyggnadsprojekt under full drift 
de närmaste åren.

Långsiktighet  
präglar strategin
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Gott samarbete skapar värde för alla inblandade. Det 
var utgångspunkten redan när Sydvatten bildades 
1966 av fem kommuner i regionen. Under alla år 
därefter har Sydvatten sökt ett nära samarbete med 
andra aktörer inom och utanför den egna branschen 
och även i andra delar av landet. Sydvattens ambition 
är att vara en ledande nationell aktör i frågor som rör 
dricksvatten, för att på så sätt kunna ta del av aktuell 
forskning och debatt kring vattenfrågorna. 

Tillsammans med delägarkommunernas VAorgani
sationer arrangeras återkommande så kallat tekniskt 
samråd, där viktiga frågor om vattenförsörjningen 
diskuteras. VAorganisationerna sköter vattendistri
butionen från den brytpunkt där ansvaret övergår från 
Sydvatten till kommunen. Därför är det viktigt att 
aktörerna har ett nära och dagligt samarbete kring till 
exempel planerat underhåll och driftstörningar. Kon
sumenter och företag förväntar sig en säker leverans 
av gott dricksvatten och är mindre intresserade av hur 
försörjningskedjan ser ut bakåt.

En fråga som på senare år fått allt större utrymme i de 
tekniska samråden är den höga vattenkonsumtionen 
under vissa årstider. Det har resulterat i en rad åtgär
der, bland annat en gemensam strategi för att hantera 

Samarbete  
ger kunskap och 
erfarenhet

högflödessituationer samt kontakter med storför
brukare som kommuner och näringsliv för att diskutera 
möjliga vattenbesparingar. Under våren 2019 gick 
Sydvatten ut med en informationskampanj om hur 
hushållen kan spara vatten. Kampanjens filmer visades 
bland annat i sociala medier och på Skånetrafikens tåg. 

Sydvatten ser ett värde av att ingå i nationella och 
internationella initiativ för att utbyta kunskap och 
erfarenheter.  Ett sådant samarbete inleddes 2018 och 
omfattar Sydvatten, Norrvatten, Stockholm Vatten & 
Avfall och Göteborgs Kretslopp och Vatten. Arbets
namnet är Hållbar vattenanvändning och projektet tar 
sin utgångspunkt i att vattenproducenter i storstads
områden ställs inför likartade utmaningar. Tillsammans 
identifierar de fyra organisationerna budskap och 
kommunikationsaktiviteter för både kommuner och 
medborgare om behovet av att använda dricksvatten på 
ett sparsamt sätt. På så vis ska produktionstoppar eller 
störningar kunna undvikas under kommande vårar och 
somrar. Genom att hitta gemensamma förhållningssätt 
finns det både tid och pengar att spara. Förhoppning
en är att vattenfrågan kommer upp på den nationella 
agendan så att människor i hela landet blir medvetna 
om värdet av att spara på vattnet.

Under våren 2019 gick Sydvatten ut med en informationskampanj  
om hur hushållen kan spara vatten. Korta filmer publicerades i sociala 
medier och visades på Pågatågen.
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Stort genomslag  
för Klimatsäkert  
vatten

RAPPORTENS FÖRSLAG KAN SAMMANFATTAS  
I TRE NIVÅER: 

På nationell nivå föreslås:
•  Att det skapas en sammanhållen vattenpolitik  

i ett departement.
•  Att de nationella myndigheterna får reviderade 

instruktioner kring sitt uppdrag inom vatten.  
•  Att en utpekad myndighet får funktionen att  

ansvara för ”Sveriges vattenbudget” som inne
håller uppgifter om Sveriges samlade vatten
tillgångar nu och i framtiden.

På regional nivå föreslås:
•  Att en regional planeringsfunktion som följer vatt

nets naturliga rörelse införs. Denna planerar för 
samtliga vattenresurser inom avrinningsområdet 
med planeringsunderlag från den nya funktionen 
”Sveriges vattenbudget”. 

•  Att det finns en transparent och känd planering/
prioritering mellan olika vattenanvändare (stad, in
dustri, lantbruk, natur) i ett avrinningsområde vid 
normaltillstånd och olika typer av klimatscenarier.

•  Att en ny avgift för uttag av vatten införs som 
finansierar den nya planeringsfunktionen på 
avrinningsområdesnivå och samtidigt verkar som 
styrmedel för en effektivare vattenanvändning. 

På kommunal nivå föreslås:
•  Att det ställs krav på mellankommunal samverkan 

när det gäller VAfrågor.
•  Att kommunerna får ett förtydligat ansvar men 

samtidigt utökade möjligheter att hantera skyfalls
problem i urban miljö.

•  Att kommunernas lösningar för skyfallsproble
matik finansieras via införande av en ny avgift i 
VAtaxan, en s.k. klimatsäkringsavgift.

Den extrema torkan under våren och sommaren 
2018 visade att Sverige inte var tillräckligt rustat när 
det gäller vattenförsörjningen. Därför tog Sydvatten 
tillsammans med LRF och Länsstyrelsen Skåne initi
ativ till ett projekt om framtidens vattenförsörjning. 
Rapporten Klimatsäkert vatten presenterades vid ett 
uppmärksammat och mycket uppskattat seminarium 
under Almedalsveckan 2019.

Utgångspunkten för arbetet med rapporten var att 
det finns många viktiga intressenter (lantbruk, dricks
vattenproduktion, industrier, naturvärden, vatten
kraft etc.) kring ett och samma vattensystem. I dag 
gör många intressen anspråk på samma vattenresurs 
och ställs mot varandra. Det har blivit allt tydligare att 
det saknas ett helhetsgrepp om vattenfrågan. I pro
blembilden ingår också avsaknad av förutsättningar 
att åtgärda översvämningsproblematik som orsakats 
av skyfall. Ett 30tal aktörer som representerade ett 
mycket brett samhällsintresse intervjuades i arbetet. 

Efter att rapporten presenterats har Sydvatten och de 
övriga aktörerna tagit en aktiv roll i att sprida inne
hållet så att det diskuteras i relevanta forum. Detta 
arbete fortsätter under 2020.

I Almedalen diskuterades förslag på lösningar för en håll-
bar vattenförvaltning med följande beslutsfattare: Lands-
hövding Anneli Hulthén, Kristina Yngwe riksdagsledamot 
och ordf Miljö- och jordbruksutskottet, Jakob Granit, GD 
Havs- och vattenmyndigheten, Lena Söderberg, GD SGU, 
samt Annika Sohlström, GD Livsmedelsverket.

Debattartikel med anknytning till seminariet i Almedalen 
publicerades i Dagens Samhälle.
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Efter sex års arbete togs den nya råvattenledningen 
mellan Äktaboden och Ringsjöholm i drift i maj 
2019. Ledningen innebär klart förbättrad kapacitet 
och redundans eftersom det nu finns två separata 
ledningar från Bolmentunnelns slut till Ringsjö
verket. Det gör verksamheten mindre känslig för 
avbrott. Dessutom är ledningen en förutsättning för 
planerna att leda Bolmenvatten även till Vombverket. 
Ledningen är 25 km lång, korsar 20 vattendrag och 
10 vägar och är med sina 490 miljoner kronor Syd
vattens näst största projekt genom tiderna. Arbetet 
har krävt ett stort antal myndighetsprövningar och 
projektet genomfördes i nära dialog med de cirka  
60 berörda markägarna. Eftersom ledningen har 
självfall minskar behovet av att pumpa vatten och  
elkostnaden sjönk därför med cirka 3 miljoner kronor 
under 2019.

Ringsjöverket togs i drift 1963. Vattnet hämtas från 
Bolmen, med Ringsjön som reservvattentäkt om det 
av någon anledning inte skulle gå att hämta vattnet 
från Bolmen. Verket har uppgraderats löpande och 
nås via Bolmentunneln av cirka 1 400 liter råvatten 
per sekund.

Under 2019 inleddes arbetet med att anlägga två nya 
långsamfilter. Arbetet tidigarelades jämfört med plan, 
som ett resultat av den extrema torkan under våren 
och sommaren 2018. Vid hög belastning blir lång
samfiltrena en begränsning och utbyggnaden ökar 
därför kapaciteten. Dessutom ger fler filter en bättre 
redundans vid underhållsarbete. De två nya filtren 
beräknas vara i drift under våren 2020.

Det nya laboratoriet vid Ringsjöverket färdigställdes 
under året och all utrustning finns på plats för att 
möjliggöra ackreditering för vissa mikrobiologiska 
analyser. Under det närmaste året prövas förmågan 
att uppfylla kvalitetskraven gällande kompetens,  
rutiner och metoder. Därefter kan laboratoriet 
ackrediteras.

Ny råvatten ledning 
stärker Ringsjöverket

3
MED SÅ MÅNGA MILJONER  
KRONOR SJÖNK ELKOSTNADEN 
PÅ RINGSJÖVERKET UNDER 2019.

Sydvatten har de senaste åren diskuterat behovet 
av en framtida tredje anläggning för dricksvatten
produktion i Skåne. Syftet har varit att öka re dun  
dansen och kapaciteten i produktionen och därmed 
minska sårbarheten i det regionala försörjnings
systemet.  

Olika alternativ i Skåne har studerats, men slutsatsen 
är att det inte finns någon enskild vattenförekomst 
som har sådan kapacitet att den kan jämföras med de 
två befintliga produktionssystemen. Därför är ett  
alternativ som utreds att bygga en avsaltnings
anläggning, medan ett annat är att bygga en 
an läggning som tar tillvara sötvattenresursen och 
producerar dricksvatten av avloppsvatten.  
De olika alternativen utvärderas och de första 
slutsats erna väntas under 2020.

Utredning om  
tredje anläggning
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Verket kompletteras nu med en produktionslinje som ska  
stå klar våren 2023 och ha en kapacitet om 500 liter per sekund.  
Den ger ökad kapacitet i högproduktionstider och extra  
kapacitet för framtiden.

Vombverket togs i drift redan 1948 och har sedan 
dess försörjt ett allt större område med dricksvatten.  
I dag produceras 1 000 liter/sekund till fler än 
400 000 invånare i sydvästra Skåne. Verket har byggts 
om och till i många omgångar under åren, men står 
nu inför den största förändringen någonsin.

Med en investeringsbudget på 1 400 miljoner ska 
Vombverket rustas upp och byggas ut under de  
kommande tio åren. Det är ett mycket komplext 
arbete eftersom alla förändringsprojekt ska ske under 
full drift. Arbetet måste planeras minutiöst, bland  
annat eftersom omfattande grävarbeten ska ske där 
det i dag ligger nedgrävda kablar och ledningar. 

Projekten innehåller allt från rena underhållsarbeten 
till att framtidssäkra verket och öka dess kapacitet. 
Verket kompletteras nu med en produktionslinje 
som ska stå klar våren 2023 och ha en kapacitet om 
500 liter per sekund. Den ger ökad kapacitet i hög
produktionstider och extra kapacitet för framtiden. 
Dessutom underlättas framtida underhållsarbeten på 
de äldre anläggningarna. 

En tredje ledning från Vombverket planeras för att 
distribuera dricksvatten till Malmö med omnejd, men 
också för att underlätta underhåll av de befintliga an
läggningarna. Vid underhållsarbete måste en av led
ningarna stängas av, vilket får stora konsekvenser om 
det enbart finns två ledningar. Samtidigt med bygget 
av den nya ledningen utökas reservoaren på Romele
åsen. Projektering pågår parallellt med ledningsrätts
process, arkeologi och andra tillståndsansökningar.

Planering och projektering pågår av en UVanlägg
ning. Anläggningen byggs för att skapa en mikro
biologisk barriär som ökar kvalitet och säkerhet. 
Utmaningen är att få UVanläggningen på plats utan 
att störa befintlig verksamhet, trots trånga utrymmen 
och behov av att flytta många ledningar i marken.

Även elanläggningar och reservkraft på Vomb verket 
rustas upp. Fyra nya reservkraftverk har anlagts under 
året och kommer att kunna tas i bruk i maj 2020. 
Elmatningen på verket byggs om och anpassas för 
att även klara framtida utbyggnader. Upphandlingen 
överklagades vilket försenade projektet med nästan 
ett år, men under 2019 har arbeten skett tillsammans 
med den från början upphandlade entreprenören. 

Vombverket är en stor konsument av elenergi och 
2018 initierades en utredning om att anlägga en 
solcellspark i anslutning till verket. Utredningen 
visar på såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar 
genom att 40 procent av Vombverkets elförbruk
ning på årsbasis kan ersättas med egenproducerad 
el. Följaktligen fattades ett beslut i budget 2020 om 
att genomföra projektet och anläggningen ska enligt 
planen vara i drift 2023.

Projekt för  
1,4 miljarder  
förändrar  
Vombverket
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Under 2019 genomfördes därför en rad förändringar 
och initiativ på säkerhetsområdet. Avdelningen för  
säkerhet och kvalitet fick ett smalare och mer fokuse
rat uppdrag inom säkerhetsområdet. 

Året präglades också av implementeringen av den nya 
säkerhetsskyddslagstiftningen som trädde i kraft våren 
2019. En metodik har tagits fram och strategier och 
planer har utarbetades för att anpassa verksamheten 
till den nya lagstiftningen gällande informations
säkerhet, fysisk säkerhet och personsäkerhet.  

Sydvatten agerar i en komplex miljö som ställer höga 
säkerhetskrav också inom ITområdet. Därför har 
ITfrågorna lyfts ut och en ITavdelning inrättats med 
två nya tjänster: En ITchef och en systemförvaltare. 
Det omfattande utvecklingsarbete som bedrivs inom 
projektet den Digitala arbetsplatsen påverkar samtliga 
medarbetare i bolaget och kommer att fortgå under 
2020. Projektet ger informationssäkerhet och bättre 

digitala samarbetsformer, men också ett förbättrat 
skydd mot intrångsförsök. Skydd mot hackerattacker 
och andra intrångsförsök kommer att vara en priorite
rad uppgift under lång tid framöver.

Ett annat stort digitalt utvecklingsprojekt är bytet 
av styrsystem i bolaget. Arbetet beräknas ta fyra 
till fem år och vara avslutat 2023. Huvudfokus 
ligger på höjd driftsäkerhet, parallellt med höjd 
informations säkerhet, vilket också kan kopplas till den 
NISlag som ställer krav på informationssäkerhet och 
incident rapportering. Sydvattens verksamhet om
fattas av säkerhetsskyddslagen som har motsvarande 
krav som NISlagen.

I början av 2019 genomfördes en gemensam kris
övning med VA SYD. Vid övningen deltog även 
representanter från bland annat kontrollmyndigheter, 
NSVA, MSB och Livsmedelsverket.

Den omfattande säkerhetsanalys som bolaget genomförde under  
2018 visade att säkerhets- och kvalitetsarbetet behövde intensifieras. 
Detta blir också påtagligt utifrån den hotbild som framkommit i för-
svarsberedningens arbete där man konstaterar att dricksvatten är  
avgörande för att upprätthålla förmågan inom totalförsvaret.

Stora  
förändringar  
på säkerhets- 
området

Ett långsiktigt projekt handlar om att ställa om 
produktionen vid Vombverket så att Bolmen ersätter 
Vombsjön som huvudkälla för råvatten. Bedöm
ningen är att Vombsjön på sikt inte räcker till som 
råvatten källa, inte minst eftersom många andra in
tressen finns runt sjön vilket begränsar möjlig heterna 
till ökade vattenuttag. Efter förändringen blir Vomb
sjön reservtäkt vilket ökar redundansen.

I juni 2017 köpte Sydvatten omkring 900 hektar 
mark runt Vombverket. Bolaget har även för avsikt att 
förvärva halva Vombsjön från Malmö stad och på så 
sätt få större påverkansmöjlighet på sjöns utveckling. 
Fiskets betydelse för sjön kommer att undersökas och 
under utredningstiden kommer det yrkesfiske som 
bedrivs att fortsätta. 

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat om en utvidgning 
av befintligt djurskyddsområde i Vombs fure. Beslutet 
innebär att stora delar av Sydvattens nyförvärvade 
fastighet ingår i ett djurskyddsområde till skydd för 
kronhjortsstammen. Sydvatten bedömde att ett 

1000
LITER VATTEN / SEKUND 
PRODUCERAR VOMBVERKET.

utvidgat djurskyddsområde inte var förenligt med 
dricksvattenintresset och överklagade därför beslutet 
till Mark och miljödomstolen i Växjö som i decem
ber 2019 avslog Sydvattens överklagan. Med hänsyn 
till det starka dricksvattenintresset överklagade  
bolaget ärendet till Mark och miljö överdomstolen 
men fick dessvärre inte prövnings tillstånd. Syd
vatten kommer att fortsätta arbeta för att stärka 
dricksvatten intresset på olika sätt. Goda lösningar 
kommer att hittas för att stängsla in dammarna, bygga 
viss övervakning och samtidigt arbeta för samexistens 
med övriga intressen.

Inom Kävlingeåns vattenråd drivs projektet Fokus 
Vombsjön som syftar till att föra samman aktörer  
i avrinningsområdet kring sjön och tillsammans 
arbeta för en bättre vattenkvalitet och en friskare 
sjö. Vombsjön har ett stort värde ur flera perspektiv: 
rekreation, fiske, fågelliv, dricksvatten etc. Projektet 
drivs av en arbetsgrupp inom ramen för Kävlingeåns 
vattenråd med representanter från till sjön angräns
ande kommuner samt andra intressenter. Olika 
arbetsområden har tagits fram utifrån identifierade 
utmaningar med Vombsjön.

De stora förändringsarbetena vid Vombverket kom
mer att vara Sydvattens största projekt under flera år. 
Tillsammans gör projekten att Vombverket blir väl 
rustat för ytterligare befolkningsökning och en  
viktig pusselbit i Sydvattens säkra och redundanta 
försörjningssystem. 
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Forsknings stationen  
– ett nätverk  
av möjligheter

BOLMENFONDEN
Sydvattens Bolmenfond har till syfte att ge bidrag  
till åtgärder eller aktiviteter som förbättrar vatten
kvaliteten i Bolmen. Under 2019 delades medel ut till 
”Mötesplats Godsmagasinet för nysvenskar, Ljungby 
kommun”, ett hållbarhetsprojekt om nedskräpning, 
vattnets betydelse och en skräpplockardag. 

Tänk H2O! är ett utbildningsinitiativ för att väcka 
intresse för vattenfrågor och vattenrelaterade 
utbildningar bland gymnasieelever. Under två dagar 
får eleverna en djupdykning i vattenfrågor och rör sig 
mellan tio olika stationer som belyser de tvärveten
skapliga aspekterna av vatten. Utbildningen leds av 
medarbetare från Sydvatten, tidigare Vildmarksgym
nasiet i Hylte kommun och Lunds universitet. Under 
visning och matlagning sker i huvudsak utomhus i 
nära kontakt med den natur som undersöks. 

Utbildningen ges som stipendier till lärare som söker 
och gäller för minst 90 elever. Stipendiet är öppet för 
alla skolor i Sydvattens delägarkommuner samt för 
kommunerna kring Bolmen. Efter sex år med Tänk 
H2O! har nästan 4 500 gymnasieelever och deras 
lärare utbildats till vattenambassadörer vid Bolmen. 

Forskningsstation Bolmen invigdes 2017 och bedriver avancerad 
akademisk forskning samt utbildning i vattenrelaterade frågor. 
Sydvatten är huvudman för forskningsstationen, medan Sweden 
Water Research (SWR) ansvarar för den vetenskapliga verksam-
heten. SWR är ett forskningsbolag som ägs gemensamt av Syd-
vatten, NSVA och VA SYD.

SWEDEN WATER RESEARCH
SWR forskar om vatten och utvecklar nya effektiva 
lösningar för att mäta vattentjänstbranschens fram
tida utmaningar. Bolaget ägs av NSVA, Sydvatten 
och VA SYD och finansieras genom att varje delägare 
avsätter minst en procent av sin omsättning till SWR. 
Läs mer på swedenwaterresearch.se

Forskningsstationen är öppen för alla svenska läro
säten och kan ta emot både forskargrupper och 
enskilda forskare. Stationen är också en del av det 
svenska forskningssamarbetet SITES som binder 
samman mark och vattenforskare i Sverige och 
utomlands. 

Vid forskningsstationen undersöks hur ett sjö   
eko system påverkas av klimat, väder, fiske, mark
användning och många andra faktorer. Målsätt
ningen är att förstå vad som krävs för att kunna 
garantera att Bolmen förblir sydvästra Skånes 
viktigaste vattentäkt. Forskningsstationen driver 
egna projekt men möjlig gör också andras forskning. 
Sveriges Lantbruks universitet bedriver forskning 
om ålen i Bolmen och Biologiska institutionen vid 
Lunds universitet samt Avdelningen för miljö och 
biovetenskap vid Högskolan i Halmstad har förlagt 
en del av sin verksamhet till forskningsstationen. 
Två doktorander från Lunds universitet respektive 
Sweden Water Research använder Bolmen som ut
gångspunkt för sina avhandlingar och även magister 
och kandidatstudier genomförs. 

Stationens egen forskning har fokuserat på brunifie
ringen av Bolmens ekosystem genom experimentella 
framtidsstudier som undersökt påverkan på vatten
kemi och planktonsammansättning. Det handlar om 
att bättre förstå varför vatten blir brunare och hur 
det hänger ihop med bland annat klimateffekter och 
markanvändningen runt sjön. 

SITES AquaNet ansökte under året om att få bli en 
del av EUforskningsnätverket Aquacosm och fick i 
slutet av året ett positivt gensvar. Aquacosm består 
av 18 europeiska mesokosmanläggningar från 
subarktisk miljö till medelhavsmiljö och represen
terar europeiska akvatiska ekosystem. Målet för 
Aquacosm är att erbjuda möjligheten till forskning 
och samverkan inom akvatiska system inom Europa. 
Sites AquaNet kan bidra med ett standardiserat 
mesokosmsystem i hela Sverige.

Under 2019 byggdes stationen ut med ytterligare en 
våning för att ge mer plats åt personal, laborationer, 
instrument och undervisning. Det planerades också 
för en internationell vattenkonferens om brunifie
ring och klimatpåverkan som skulle ägt rum i juni 
2020. På grund av den globala coronapandemin 
fattades dock beslut om att skjuta fram konferensen 
till nästa år.
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De många och stora utvecklingsprojekten under 
kommande år ställer höga krav på Sydvattens för
måga till kompetensutveckling och nyrekry teringar. 
Arbetet börjar inifrån – genom att säkerställa att 
medarbetarna trivs och vill stanna kvar undviks 
tidskrävande och kostsamma rekryteringar. Positiva 
medarbetare som känner att de själva utvecklas är  
de bästa ambassadörerna för att hitta nya intresserade 
kandidater. Rekryteringsprocessen har setts över  
för att ge stort utrymme åt värderingar och högre 
syfte. På så sätt attraheras medarbetare med stort 
engagemang.

Under 2019 rekryterades 18 nya medarbetare, varav 
merparten var ersättningsrekryteringar. Bland roller
na fanns hållbarhetschef, produktionschef, ekonomi 
och finanschef samt medarbetare inom underhåll, 
projektledning och utredning. Bolaget har i dag 100 
(93) medarbetare. 

Under året gjordes ett omfattande arbete med att  
utveckla bolagets arbetsgivarvarumärke. En helt ny 
karriär och rekryteringssida lanserades på webb
platsen, med målet att levandegöra Sydvatten som 
företag. Medarbetare och roller lyfts fram genom  

Ökat fokus  
på värderingar

intervjuer och det går enkelt att se vilka avdelningar 
och lediga tjänster som finns i bolaget. Sydvatten 
ökade också satsningarna på att synas på mässor och i 
sociala medier för att lyfta fram de många fördelarna 
med att arbeta i VAbranschen. Erbjudandet är kon
kurrenskraftigt sett till lön, förmåner och möjlighet 
till balans i livet. Många upplever också att det är att
raktivt att arbeta i den offentliga sektorn, bland annat 
på grund av långsiktig stabilitet och möjligheten att 
bidra till samhället.

Som ett led i arbetet med att vara en attraktiv och 
bra arbetsgivare genomfördes under hösten en 
medarbetarundersökning i samarbete med det 
oberoende konsultföretaget Great Place to Work. 
Undersökningen hjälper till att förstå vad det är som 
driver engagemanget hos medarbetarna och hur de 
upplever Sydvatten som arbetsgivare. Genom att fort
sätta att utveckla bolagets styrkor, och ta tag i de saker 
som behöver förbättras, skapas en bättre arbetsplats 
för alla.

Det genomsnittliga förtroendeindexet hamnade på 
72 (73) procent och tilliten till ledarskapet på 70 (71) 
procent. Generellt låg samtliga resultat nära fjolårets 
siffor, även om det syntes en minskning i trivsel med 
kollegor från 77 till 72 procent. Påståendet ”Allt 
sammantaget, skulle jag säga att det här är en mycket 
bra arbetsplats” höll 78 (82) procent av medarbe
tarna med om. Alla medarbetare har fått möjlighet 
att genom workshops ge ännu mer input kring de 
ovan nämnda områdena. Tre områden framträder 
med förbättringspotential: tydlighet, tillgänglighet 
och ledarskap. Därefter har en workshop för samtliga 
ledare på Sydvatten genomförts i syfte att utveckla det 
tillitsbaserade ledarskapet. 

Arbetet kommer att hållas levande genom att samt
liga ledare arbetar vidare inom de områden som 
identifierats. En kulturkartläggning påbörjas hösten 
2020. Genom denna har Sydvatten möjlighet att 
kunna bli ett så kallat certifierat Great Place to Work, 
vilket stärker bolagets attraktionskraft som arbets
givare för att kunna attrahera den kompetens som 
behövs i framtiden.

”Vatten har alltid varit ett  
intressant ämnesområde för mig, 
nu är det dessutom ett hett ämne 
i samhällsdebatten, vilket gör det 
hela än mer spännande.”
MARIANNE FRANKE  
LABORATORIECHEF 

78%
AV MEDARBETARNA HÅLLER MED OM 
ATT ”ALLT SAMMANTAGET, SKULLE JAG 
SÄGA ATT DET HÄR ÄR EN MYCKET BRA 
ARBETSPLATS”.

”Jag känner mig stolt över att  
vara med och bidra till en hälso- 
sammare värld. På Sydvatten  
jobbar man faktiskt med något 
som är bra för människa och  
miljö.”
MATTIAS CARLSSON 
DRIFTTEKNIKER
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Hållbarhet  
i flera dimensioner

Sommaren 2018 förstod alla i Sverige vad klimat-
förändringarna kan betyda i framtiden. Den ex-
trema torkan under våren och sommaren gav stora 
konsekvenser för lantbrukare, företag, offentliga 
organisationer och privatpersoner. Plötsligt blev 
det uppenbart att det inte längre går att se till-
gången till rent vatten som en självklarhet. 

Hållbarhetsfrågorna löper som en röd tråd genom 
Sydvattens arbete. Under lång tid har vi planerat 
för en vattenförsörjning som har låg påverkan på 
miljö och klimat, som sker på ett socialt hållbart 
sätt och som drivs på ett ekonomiskt sunt sätt. 

2018
ÅRET DÅ DET BLEV UPPENBART ATT  DET INTE LÄNGRE GÅR ATT SE TILL-GÅNGEN TILL RENT VATTEN SOM EN SJÄLVKLARHET.

För oss handlar hållbarhet både om att se över 
vår befintliga verksamhet och att planera för en 
miljömässigt, ekonomiskt och socialt god verk-
samhet på 20–30 års sikt. De investe ringar vi gör 
i dag måste ta hänsyn till förväntad samhälls-
utveckling och framtida krav. Det är ett mycket 
komplext och mycket viktigt arbete där vi tar 
hjälp både av egen forskning och av nationella 
och globala hållbarhetsinitiativ. 

2 6          S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019 S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019           27



2 8          S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019 S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019           2 9

Under 2019 fortsatte arbetet med att intensifiera  
och tydliggöra Sydvattens hållbarhetsarbete. En 
hållbarhetschef anställdes med uppdrag att bära och 
utveckla hållbarhetsfrågorna samt att konkretisera 
och implementera den hållbarhetsplan som antogs  
av Sydvattens styrelse i december 2018. 

Hållbarhetsplanen utgår från de globala hållbarhets
målen samt Sydvattens strategiska plan. Under året 

har ett omfattande arbete genomförts med att ännu 
tydligare integrera de båda dokumenten, för att  
belysa den tydliga kopplingen mellan hållbarhets
arbetet och övriga strategiska frågor. Sydvattens 
huvuduppgift – Säker produktion och leverans – bidrar 
tydligt till mål 6 men också till bland annat mål 3 Hälsa 
och välbefinnande och mål 9 Hållbar industri och 
infrastruktur. 

Genom lysningen gav dock också insikten att den  
viktiga  huvud uppgiften behöver ske på ett mer hållbart 
sätt, för att säkerställa att bolaget ska kunna fortsätta 
med sin huvuduppgift i all framtid. Det räcker inte med 
att enbart bidra till ett mål – bidraget måste också ske 
på ett hållbart sätt. Bolagets potentiella negativa på  
verkan har därför sorterats utifrån de globala hållbar
hetsmålen och förbättringsinsatser har identifierats. 

I ett nästa steg görs en prioritering av de olika identi
fierade insatserna så det viktigaste görs först. Tydliga 
nyckeltal sätts upp för att kunna följa och utvärdera 
effekten av arbetet. Det pågår också förberedelser för 
att kunna redovisa Sydvattens hållbarhetsarbete enligt 
det regelverk om transparent hållbarhets redovisning 
som finns i årsredovisningslagen och som bolaget 
kommer att omfattas av inom några år. Ambitionen 
är att regelbundet uppdatera genom lysning av verk
samheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv för att på så 
sätt hela tiden skjuta fram posi tionerna med sikte att 
framtidssäkra verksamheten. 

Ny struktur för 
hållbarhetsarbetet

SÄKER PRODUKTION OCH LEVERANS
I vår huvuduppgift ingår den dagliga driften, men 
också alla projekt som syftar till att förbättra redun
dansen samt det omfattande kvalitets och säkerhets
arbete som bedrivs.   

HÅLLBAR VATTENANVÄNDNING
För en smart och hållbar vattenanvändning i sam  
hället behöver vi verka både uppströms och ned
ströms. I vårt uppströmsarbete ryms till exempel 
Forskningsstation Bolmen samt arbetet med  
initiativet Klimatsäkert vatten. I vårt nedströms  
arbete hittar vi främst kunskapshöjande insatser som 
kommunikations och utbildningsinsatser, till  
exempel Tänk H2O!. 

EFFEKTIV ANVÄNDNING AV RESURSER 
Klimatfrågan är en given prioritet och hållbarhets
planen har en målbild om klimatneutralitet till 2030. 
Ett arbete pågår med att hitta ett system för att mäta 
bolagets klimatavtryck och en inledande beräkning 
gjordes under året. Det är dock viktigt att inte enbart 
titta på klimatneutralitet utan även effektivisering. 
Energi och resurseffektiv verksamhet är prioriterade 
insatser liksom en miljöeffektiv avsättning av restpro
dukter från produktion. I bolagets projektintensiva 
verksamhet är hållbar upphandling högt prioriterat 

och nödvändigt för en framtidssäkrad verksamhet. 
Fokus i arbetet kommer att ligga på entreprenörs
delen samtidigt som en metod tas fram för att få in 
hållbarhetsaspekter i alla led, från mindre inköp till 
större upphandlingar. 

ROBUST EKONOMI
En hållbar ekonomi är avgörande för Sydvattens verk
samhet. Det innebär stabila finanser som möjliggör 
en långsiktighet vid utvecklingen av verksamheten 
och att vi klarar av att fullfölja vårt uppdrag oavsett 
konjunktur, med en rimlighet och långsiktighet i 
prissättningen. En förutsättning för att uppnå en 
hållbar ekonomi är att kombinera affärsmässighet 
med samhällsnytta, för att på så sätt minimera Syd
vattens negativa påverkan på samhällets och naturens 
resurser, samtidigt som vi maximerar vårt bidrag till 
samhällets utveckling.

KOMPETENS OCH MEDARBETARSKAP
Verksamheten blir alltmer komplex varför kompe
tensförsörjning blir en förutsättning för att kunna 
utföra huvuduppdraget och därmed en viktig håll
barhetsfråga. Det handlar såväl om utveckling av 
intern kompetens och medarbetarskap som att skapa 
attraktionskraft för nya medarbetare. 

Sydvattens viktigaste uppgift är att leverera säkert och rent 
dricksvatten. Det ligger väl i linje med många av FN:s globala 
hållbarhetsmål och då inte minst mål 6 Rent vatten och sanitet 
för alla. Utmaningen för bolaget är att se till att detta inte sker 
på bekostnad av de andra globala hållbarhetsmålen och att det 
negativa avtrycket från verksamheten blir så litet som möjligt.

Förutsättningar för
huvuduppgiften 
utifrån ett hållbarhets 
perspektiv.

SÄKER PRODUKTION OCH LEVERANS
Likvärdig, pålitlig, redundant och långsiktig dricksvattenförsörjning.
Högkvalitativt vatten till alla, alltid.

HUVUDUPPGIFT
Positiv hållbarhets 
påverkan.

HÅLLBAR VATTEN-
ANVÄNDNING

Uppströms och ned
strömsarbete för att:
• säkra och utveckla  
 våra källor.
• minska och effek 
 tivisera vattenan 
 vändning.

EFFEKTIV ANVÄND-
NING AV RESURSER

• Effektiv och klimat 
 neutral produktion  
 och verksamhet.
• Restprodukter åter  
 förs i kretsloppet.
• Hållbar upphandling.

ROBUST EKONOMI

• Stabila finanser.
• Långsiktig pris
   sättning.

KOMPETENS OCH 
MEDARBETARSKAP

• Utveckiling av  
 medarbetare.
• Attrahera ny  
 kompetens.
• Trygg och hälsosam  
 arbetsmiljö.

Vatten är centralt för uppfyllande av FN:s globala håll-
barhetsmål, hela världens agenda för hållbar utveckling.
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Viktade nyckeltal. För att få en 
övergripande och överskådlig bild 
av utvecklingen i verksamheten 
jämförs nyckeltal inom följande 
områden: produktion, distribution, 
säkerhet, miljö, personal och 
ekonomi. Inom samtliga områden 
har en rad nyckeltal valts ut 
och värderats på en skala 1–4. 
Nyckeltalen har sedan viktats och 
sammanställts per område.

Mycket god uthållighet God uthållighet Mindre god uthållighet Dålig uthållighet

Sydvatten totalt Mycket god 

uthållighet

God 

uthållighet

Mindre god 

uthållighet

Dålig 

uthållighet2019 2018 2017 2016 2015

PRODUKTION
Elanvändning totalt (kWh/m3) 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 <=0,2 0,2-0,5 0,5-1 >1
Vattenkvalitet, kemiskt (otjänliga prov) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <=0,1 0,1-1 1-2 >2
Vattenkvalitet, kemiskt (tjänliga med anmärkning) (%) 0,0 0,0 0,0 0,7 2,2 <=0,1 0,1-2,5 2,5-5 >5
Vattenkvalitet, mikrobiologiskt (otjänliga) (%) 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0 - - >0
Vattenkvalitet, mikrobiologiskt (tjänliga med anmärkning) (%) 0,0 0,0 1,3 0,6 0,6 <=0,1 0,1-1 1-2 >2

DISTRIBUTION
Elanvändning totalt, (kWh/m3) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 <=0,02 0,02-0,03 0,03-0,04 >0,04
Läckor på huvudvattenledning (antal/100 km ledning) 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 <=0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 >2,5
Förluster (%) 2,1 2,2 1,9 1,4 1,0 <=2,5 2,5-5 5-7,5 >7,5
Förluster (liter/dygn/meter ledning) 13,8 15,0 12,0 9,0 6,7 <=10 10-30 30-50 >50
Vattenkvalitet, kemiskt (otjänliga prov) (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <=0,1 0,1-1 1-2 >2
Vattenkvalitet, kemiskt (tjänliga med anmärkning) (%) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 <=0,1 0,1-2,5 2,5-5 >5
Vattenkvalitet, mikrobiologiskt (otjänliga) (%) 0,0 0,2 0,1 0,4 0,0 0 - - >0
Vattenkvalitet, mikrobiologiskt (tjänliga med anmärkning) (%) 0,4 0,5 0,0 0,8 0,2 <=0,1 0,1-1 1-2 >2

SÄKERHET
Säkerhetsnivå enligt Norrvattens och Sydvattens modell 4,0 4,0 4,0 3,8 3,5 >=4,2 4,2-3,2 3,2-2,5 <2,5
Reservoarkapacitet (timmar) 7,9 7,8 8,0 7,8 7,9 >=9 9-6 6-3 <3
Reservvatten (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100-90 90-80 <80
Reservkraft (andel av normal vattenleverans som kan upprätthållas, %) 91,5 86,9 100,0 92,8 78,5 100 100-80 80-60 <60

MILJÖ
Miljöklassade fordon (andel av totala antalet fordon, %) 20,9 18,4 15,2 16,7 17,2 >=50 50-35 35-20 <20
Återvinning av restprodukt (andel av total produktion, %) 74,5 76,7 82,1 79,1 75,5 100 100-80 80-60 <60
Användning av förnybar energi (andel av total energianvändning, %) 100,0 18,5 18,8 17,4 14,1 >=50 50-35 35-20 <20

PERSONAL
Utbildning (antal timmar/anställd) 12,0 20 17 11 16 40-30 30-20 20-10 <10 >60
Personalomsättning (andel av totalt antal anställda, %) 3,0 10,0 6,0 7,0 5,0 <3 3-5 5-10 >10
Sjukfrånvaro (%) 3,2 1,5 3,3 4,0 2,8 <=3 3-5 5-7 >7
Årsarbetsindex (faktisk arbetstid/normal arbetstid, %) 98,0 99 99 99 100 98–102 95–98

102–105
90–95

105–110
<90->110

Olycksfall, ej tillbud (antal) 3,0 5 5 3 10 0 - - >1
Nöjd medarbetarindex (%) ny modell från 2017 72,0 73 68 78 78 >60 40-60 30-40 0-30

EKONOMI
Drift- och underhållskostnad, produktion (kr/m3) 1,00 0,97 0,92 0,91 0,92 <=1 1-3 >3 -
Drift- och underhållskostnad, distribution (kr/m3) 0,30 0,32 0,26 0,25 0,26 <=1 1-3 >3 -
Rörlig kostnad (kr/m3) 0,59 0,61 0,54 0,54 0,54 <=1 1-3 >3 -
Lånefinansiering i % av anläggningar 69,0 69 66 62 60 <50 50-65 65-80 >80
Självfinansieringsgrad 0,3 0,1 0,2 0,4 0,7 >1 1-0,8 0,8-0,6 <0,6

European Benchmarking Cooperation, EBC, är 
ett ickevinstdrivande initiativ som syftar till att 
förbättra vattentjänsterna i Europa. Sydvatten 
deltar sedan 2012 i syfte att stärka omvärldsbe
vakningen, utvidga kontaktnätet i branschen och 
för att mätas kvalitativt mot andra vattenaktörer. 

Genom att jämföra data med andra aktörer 
ökar Sydvattens insikter och kunskap om den 
egna verksamheten. De medverkande aktör
erna arbetar alla utan vinstintresse, vilket gör 
kunskapsdelningen extra öppen och värdefull. 
Deltagandet i EBC hjälper Sydvatten i ambitionen 
att vara bland de främsta i branschen.

 2019 års workshop ägde rum i Helsingfors med 
det regionala VAbolaget HSY som värd. Bolaget 

har flera likheter med Sydvatten och tillhanda
håller tjänster inom vattenförsörjning och avfalls
hantering åt medlemskommunernas (Helsingfors, 
Esbo, Grankulla och Vanda) ca 1 miljon invånare. 

Ett av årets teman var storskalig produktion, 
där årets värd berättade om pågående nationella 
diskussioner kring omstrukturering av landets 
vattensektor. Finland har idag över 300 kommuner 
och, i likhet med Sverige, tusentals vattenverk. 

De olika förslagen som diskuteras kretsar 
kring huruvida det vore fördelaktigt att landets 
VAförsörjning skulle skötas av färre aktörer. 
Nederländerna har gjort denna resa och en repre
sentant gav intressanta perspektiv på fördelar och 
utmaningar med storskalig vattenproduktion. 

Nyckeltalen sammanfattar och skapar en tydlig bild av 
Sydvattens samlade verksamhet. Bakom flera av talen 
ligger ett stort antal parametrar som vägts samman 
med olika fördelningsnycklar. Modellen är ett viktigt 
kommunikationsverktyg, och ger goda möjligheter 
till att följa upp, värdera, prioritera och i viss mån styra 
verksamheten. Tabellerna här intill ger en översikt av 
bolagets samtliga områden och deras respektive utveck
ling under femårsperioden 2015–2019. Sydvatten har 
över åren visat på en god uthållighet totalt sett.

Nyckeltalen för produktionen håller en fortsatt hög 
nivå med mycket god uthållighet för flertalet vatten
kvalitetsparametrar. När det gäller distributionen ser 
nyckeltalen bättre ut jämfört föregående år, vilket till 
stor del beror på en förbättring av mikrobiologiska 
resultat. Under 2019 bedömdes alla analyserade prover 
vara tjänliga. 2018 bedömdes fyra prover som mikro
biologiskt otjänliga. Men dessa prov visade sig senare 
inte tillhöra Sydvattens distributionsnät, något som  
det har satts in åtgärder för att förhindra.

EKONOMI

PRODUKTION

MILJÖ

SÄKERHET

DISTRIBUTION

PERSONAL

Medelvärde

2015 3,32

2016 2,90

2017 3,17

2018 3,13

2019 3,46

Nyckeltal

INTERNATIONELLT UTBYTE GER VIKTIGA INSIKTER

SYDVATTENS HELA ÅRLIGA BEHOV 
TÄCKS AV FÖRNYBAR EL.

Säkerhetsnivån håller en stabil nivå jämfört med föregå
ende år. Reservkraften utgör en högre andel av produk
tionskapaciteten än föregående år. En ny reservkraftsan
läggning byggs vid Vombverket och beräknas vara 
klar under 2020. För nyckeltalen inom området miljö 
observeras en tydlig förbättring. Från och med 2019 
täcks Syd vattens hela årliga behov av förnybar el i form 
av vatten, vind  och solkraft. Andelen miljöklassade 
fordon har också ökat, vilket innebär att uthålligheten 
inom området miljö totalt sett förbättrats jämfört med 
föregående år.

Nyckeltalen för ekonomi och personal ligger fortsatt på 
en stabil och hög nivå. Nöjd medarbetarindex är i stort 
sett oförändrat och personalomsättningen är lägre än 
tidigare år. Sammantaget tyder detta på att Sydvatten 
är en bra arbetsplats. Sjukfrånvaron ökar något då ett 
par av medarbetarna varit långtidssjukskrivna under 
året. Olycksfallen minskar och skadorna har endast varit 
smärre personskador.
  
Självfinansieringsgraden är något högre än i fjol på 
grund av ökade avskrivningar efter att stora investe
ringsvolymer aktiverats. Detta nyckeltal förväntas vara 
på en låg nivå under kommande år som präglas av stora 
investeringar. Övriga ekonomiska nyckeltal visar på små 
förändringar jämfört med tidigare år. 
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AB, 5561009837, med säte i Skåne län, Malmö 
kommun, avger härmed årsredovisning för räken
skapsåret 20190101– 20191231.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Sydvattens uppdrag är att bereda och distribuera 
dricksvatten med jämn och hög kvalitet till ägar
kommunerna. För detta ändamål utnyttjar bolaget de 
legaliserade uttagsrätterna i råvattentäkterna Bolmen, 
Vombsjön och Ringsjön. Sydvattens vattendomar i 
sjöarna utgör för bolaget betydande värden. Bolaget 
äger och driver Bolmentunneln, Ringsjöverket och 
Vombverket samt huvudledningssystemet för distri
bution av dricksvatten.

Vattendistributionen till kommunerna uppgick till 
76,8 (78,8) miljoner kubikmeter. Invånare och 
verksamheter i Sydvattens delägarkommuner har 
under året erhållit en säker dricksvattenleverans av 
god kvalitet.

2019 var vädermässigt ett normalt år jämfört med 
2018 års extrema torka. Vattennivåerna i råvatten
täkterna återhämtade sig under våren och grund
vattennivåerna var i december på normala eller något 
under normala nivåer inom Sydvattens verksamhets
områden. Kvaliteten på råvattnet från Bolmen var 
högre än 2018.

STRATEGISKA FRAMTIDSFRÅGOR
Sydvattens övergripande strategi är att skapa ett lång
siktigt säkert, redundant och hållbart dricksvatten
försörjningssystem. Sydvatten bedriver ett aktivt 
arbete för att skydda befintliga råvattenresurser.  

För Bolmen pågår sedan 2012 en process för att skapa 
ett vattenskyddsområde, som föreslås omfatta sjöns 
södra delar med omgivande avrinningsområde.  
Fastställande av vattenskyddsområdet förväntas 
under 2020. Vid Vombsjön pågår en revidering av 
vattenskyddsområdet.

I juni 2017 köpte Sydvatten omkring 900 hektar 
mark runt Vombverket och avser att förvärva halva 
Vombsjön från Malmö stad för att få större påverkans
möjlighet på sjöns utveckling. Fiskets betydelse för 
sjön kommer att undersökas och under utrednings
tiden fortsätter det yrkesfiske som bedrivs.
 
Frågan har uppkommit om avsaltning kan vara ett 
alternativ för ett långsiktigt redundant försörjnings
system. Bolaget har därför under året på styrelsens 
uppdrag inlett en förstudie om möjligheten och vill
koren för att anlägga en avsaltningsanläggning som 
en tredje regional produktionsanläggning i Skåne.   
Centralt för Sydvattens strategi för att uppnå redun
dans och kapacitetsökning på sikt är att möjliggöra 
användning av råvatten från Bolmen vid Vombverket. 

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Vattnet är vår  
viktigaste resurs

20192018201720162015

76,8
VATTENDISTRIBUTIONEN  
TILL KOMMUNERNA I MILJONER 
KUBIKMETER.



3 4          S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019 S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019           3 5

Detta projekt kommer att pågå under en tioårs
period. För att höja kapacitet och säkerhet i dricks
vattenförsörjningen på kort sikt byggs Vombverket ut 
med ytterligare en fjärde produktionslinje. Utgående 
vatten förses med en UVanläggning som en utökad 
mikrobiologisk barriär. Parallellt sker en omfattande 
renovering och ombyggnad.

VAbranschens utmaningar och förutsättningar 
påvisar stor variation mellan kommunerna. Svenskt 
Vattens hållbarhetsindex åskådliggör tydligt kommu
nernas svårigheter där handlingsplaner krävs i flera 
tidsperspektiv. Det kommunala samarbetet är starkt i 
Sydvatten med planerade investeringar för 3 miljarder 
på 10 år, motsvarande en avgiftshöjning med cirka 
50 kronor per hushåll och år. 

Bolaget har gjort en sammanställning av delägarkom
munernas investeringsvolymer inom VA i relation till 
Sydvatten de närmaste åren. Sydvattens andel är drygt 
20 procent av den totala investeringsvolymen. Del
ägarkommunernas och Sydvattens totala investeringar 
de närmaste åren ligger strax under den nivå Svenskt 
Vatten anger som branschens investeringsbehov.

Sydvatten har en stark långsiktig balansräkning och 
är välkonsoliderat för att klara påfrestningar utan att 
behöva begära stöd hos ägarna. Bolaget har en ända
målsenlig finanspolicy och god långsiktig styrning 
av finans och verksamhet. Räntekostnaden är den 
variabel som är mest osäker i beräkningarna. Under 
den närmaste 5årsperioden med stora komplice
rade projekt behöver bolaget säkerställa en optimal 
organisation med redundans också när det gäller 
uthållighet och personalresurser. Många av projekten 
ska genomföras under full drift vilket ställer mycket 
höga krav på hela organisationen. 

Sydvatten och Norrvatten påbörjade en benchmar
king 2007 som också blev förebilden för Svenskt 
Vattens hållbarhetsindex. Vid jämförelse mellan 
enskilda kommuner och de regionaltekniska lös
ningarna framgår att de senare är lönsammare både 
när det gäller kvalitet och effektivitet, med betydligt 
lägre värden exempelvis när det gäller drift och 
elkostnader, andelen otjänliga prov och tjänliga prov 
med anmärkning. Sydvattensystemet skulle kunna 
bli ännu effektivare med ett bättre fokus på helheten 
från täkt till kran. Den politiska viljan kring de olika 
VAorganisationerna skulle även idag kunna bidra till 
systemoptimeringar och en ökad tillit mellan orga
nisationerna, vilket skulle ge en ökad effektivitet och 
gemensam styrka.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET 
Under året har hållbarhetsarbetet förstärkts i 
enlighet med den hållbarhetsplan som antogs i 
december 2018. Syftet med hållbarhetsplanen är att 
ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan i den egna 
verksamheten och med partners, både kopplat till 
kärnverksamheten och till bolagets roll i samhället. 
En hållbarhetschef rekryterades under året för att 
driva detta arbete. Klimatfrågan har en given prioritet 
och hållbarhetsplanen har satt mål om klimatneu
tralitet till 2030. Bolaget ska också arbeta för en 
smartare vattenanvändning genom att öka kunskap 
om vattnets värde och på sikt nå beteendeförändring
ar i samhället. Tillgången till rent vatten finns med 
i alla de 17 globala målen. Det är en lokal, nationell 
och global angelägenhet att förstå vattnets värde i ett 
större perspektiv. 

Projektet Klimatsäkert vatten avslutades med att 
projektrapporten presenterades vid ett seminarium i 
Almedalen. Rapporten ger ett holistiskt perspektiv på 
de behov och utmaningar som finns i vattenresurs
frågan och föreslår lösningar på såväl kommunal 
och regional som nationell nivå. Mottagandet från 
deltagande myndigheter och organisationer var 
positivt. Projektet har bidragit till ett ökat intresse för 
vattenresursfrågan på nationell nivå och även i kon
kreta initiativ för utvecklad planering och förvaltning 
av landets samlade vattenresurser.

Sydvatten är en stor konsument av elenergi. Den ut
redning som initierades 2018 om att anlägga en sol
cellspark vid Vombverket visar på såväl miljö mässiga 
som ekonomiska fördelar genom att 40 procent av 
Vombverkets elförbrukning på årsbasis kan ersättas 
med egenproducerad el. Följaktligen fattades ett be
slut i budget 2020 och långtidsplan för 2021–2029 
om att genomföra projektet. Anläggningen ska enligt 
planen vara i drift 2023. Den nya råvattenledningen 
som togs i bruk 2019 har resulterat i minskad energi
förbrukning med 3 500 megawattimmar. 

Sydvattens Bolmenfond har delat ut medel till 
”Mötesplats Godsmagasinet för nysvenskar, Ljungby 
kommun” hållbarhetsprojekt om nedskräpning, 
vattnets betydelse och skräpplockardag. Fondens 
syfte är att ge bidrag till åtgärder eller aktiviteter som 
förbättrar vattenkvaliteten i Bolmen.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Sydvatten äger forskningsbolaget Sweden Water 
Research AB tillsammans med NSVA och VA SYD. 
Aktieägarna ska varje räkenskapsår proportionerligt 

finansiera ett maximalt belopp enligt fördelnings
nyckel i aktieägaravtalet. Under 2019 uppgick Syd
vattens andel till 4 594 kkr.

Sweden Water Research AB gjorde ett underskott 
2019 då flera projekt avslutats. Ägarna till Sweden 
Water Research AB har haft ett avtal om eventualför
pliktelse. Avvikelser mot de avtalade procent satserna 
har reglerats genom minskning eller ökning av 
eventualförpliktelsen hos respektive aktieägare. Vid 
ingången av året kvarstod en eventualförpliktelse för 
Sydvattens del om 753 kkr av vilken 638 kkr utnyttjas 
för att täcka årets underskott. Avtalet avseende even
tualförpliktelse löpte ut 20191231.

Forskningsstationen vid Bolmen driver egna projekt 
och möjliggör andras forskning. Den är öppen för 
alla svenska lärosäten och kan ta emot både enskilda 
forskare och forskargrupper. Bland annat har Sweden 
Water Research en doktorand som undersöker hyd
rologin i Bolmen samt en doktorand som undersöker 
brunifiering och klimatförändringar. AquaNet för 
studier kring brunifiering ingår i Sites som numera 
ingår i ett europeiskt nätverk. Forskningsstationen 
besöks årligen av närmare 1 000 gymnasieelever 
och deras lärare genom det pedagogiska projektet 
Tänk H2O!. I juni 2020 planeras en internationell 
konferens vid stationen på tema vattenforskning och 
utomhuspedagogik. Region Halland är medarrangör.

Inom Kävlingeåns vattenråd drivs projektet Fokus 
Vombsjön som syftar till att föra samman aktörer i  

avrinningsområdet kring sjön och tillsammans arbeta 
för en bättre vattenkvalitet och en friskare sjö. Vombsjön 
har ett stort värde ur flera perspektiv: rekreation, fiske, 
fågelliv, dricksvatten etc. Olika arbetsområden har tagits 
fram utifrån identifierade utmaningar med Vombsjön.

DOMSTOLSÄRENDEN
I september beslutade styrelsen att inleda ett skiljeför
farande gentemot Sydkraft Hydropower AB avseende 
utbetalda ersättningar för kraftförluster för perioden 
1987 till 2007. Beslutet är en konsekvens av den dom 
i Mark och miljööverdomstolen som slutgiltigt fast
ställdes 2018 avseende ersättningar för kraftförluster 
för perioden efter 2007. 

Länsstyrelsen i Skåne föreslår en utvidgning av be
fintligt djurskyddsområde i Vombs fure. Förslaget 
innebär att hela Sydvattens nyförvärvade fastighet 
kommer ingå i ett djurskyddsområde till skydd för 
kronhjortsstammen. Sydvattens bedömning är att 
ett utvidgat djurskyddsområde inte är förenligt med 
dricksvattenintresset. Mark och miljödomstolen i 
Växjö avslog i december Sydvattens överklagan. Med 
hänsyn till det starka dricksvattenintresset har bolaget 
överklagat ärendet till Mark och miljööverdomstolen.

2018 hävde Sydvatten ett entreprenadavtal med  
Siemens avseende skalskyddsprojekt vid anläggning
arna. Efter att skiljedomsförfarande inletts under  
hösten 2019 nådde parterna en förlikning som 
innebar att Siemens ersatte Sydvatten med 6 miljoner 
kronor, varav 3,3 redovisas som intäkt för 2019. 
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INVESTERINGAR OCH UPPHANDLINGAR
Investeringsvolymen för året uppgick till  
230 (228) miljoner.

Byggnationen av en andra råvattenledning mellan 
Äktaboden och Ringsjöholm avslutades och led
ningen togs i drift i maj. Ledningen innebär en klart 
förbättrad kapacitet och redundans och är en förut
sättning för att på sikt kunna förse Vombverket med 
råvatten från Bolmen. Dessutom minskar behovet 
att pumpa vatten till Ringsjöholm, vilket ger en lägre 
elförbrukning. Elkostnaden under året minskade 
med cirka 3 miljoner kronor på grund av den nya 
ledningen. Planering och byggnation har pågått i sex 
år med en total budget om 490 miljoner, vilket gör 
ledningen till det största projekt Sydvatten genom
fört sedan byggnationen av Bolmentunneln. 

Byggnationen av två nya långsamfilter vid Ringsjö
verket påbörjades under året och tas enligt plan i  
drift under våren 2020. Detta tillför Ringsjöverket 
ytterligare produktionskapacitet och en större  
reservoarvolym. 

Stora delar av Vombverket byggdes på 1940–50 
talet. Inom en tioårsperiod planeras investeringar för 
motsvarande 1 400 miljoner kronor vid verket. I de 
första etapperna ska leveranssäkerheten stärkas ge
nom byggandet av en UVanläggning samt en tredje 
utgående ledning till högreservoaren i Ugglarp. Där 
byggs även en ny högreservoar. Detta ger förutom 
ökad kapacitet och säkerhet även förutsättningar för 
underhållsarbeten på gamla anläggningar. Under 
året har entreprenadarbeten utförts för att förbereda 
dessa projekt kombinerat med underhållsarbeten 
på de äldre anläggningsdelarna. Arbetet är mycket 
komplext då produktion ska upprätthållas under hela 
projekttiden. Även elanläggningar och reservkraft på 
Vombverket rustas upp. Fyra nya reservkraftverk har 
anlagts under året och kan tas i bruk i maj 2020.

Redan 2017 inleddes arbetet med att projektera 
och förbereda upphandling av ett nytt styrsystem. 
Projektet innebär att styr och övervakningssystem 
moderniseras vilket ger stora fördelar ur såväl drifts 
som säkerhetssynpunkt. Projektet pågår under drygt 
fem år och påverkar hela verksamheten då bytet sker 
under pågående drift. 

Inom ramen för Sydvattens arbete med likvärdig för
sörjningsstruktur för ägarkommunerna anlades en ny 
vattenledning för att säkerställa vattenförsörjningen 
till Svalöv. 

Finansieringen av investeringarna sker delvis genom 
lån. Under året refinansierades 495 miljoner av 
befintlig lånestock och ytterligare 135 miljoner 
nyupplånades. Ett lån om 100 miljoner är upphandlat 
men inte utbetalt då investeringsvolymen blev lägre 
än budgeterat. För att sänka framtida ränta i portföl
jen löstes en ränteswap, vilket sänker räntekostnaden 
med 1,4 miljoner per år de kommande åren. 

Samverkan mellan kommuner och VAorganisationer 
fortgår för att undvika vattenbrist eller överbelastning 
på vattenförsörjningssystemet vid högförbrukning. 
Inom ramen för Tekniskt samråd samarbetar Syd vatten 
tillsammans med VA SYD kring en gemensam hydrau
lisk modell som kommer att ge förbättrade möjligheter 
till optimering och effektivisering av ledningsnätet, 
till exempel av energianvändning, underhållsplane
ring samt reservoarhantering. Det ger en förbättrad 
för måga att hantera läckor och förbrukningstoppar. 
Arbetet är i linje med den strategiska planen där sam
arbetet med delägarkommunerna ska utvecklas för 
bättre helhetssyn i försörjningssystemet. 

SÄKERHET OCH KVALITET
Den omfattande säkerhetsanalys som genomförts 
visar att säkerhets och kvalitetsarbetet behöver 
intensifieras. Detta blir också påtagligt utifrån den 
hotbild som framkommit i försvarsberedningens 
arbete där dricksvatten konstateras vara avgörande för 
att upprätthålla förmågan inom totalförsvaret. Som 
en konsekvens förstärks avdelningen kompetens
mässigt inom säkerhetsområdet medan bredden på 
upp dragen för avdelningen minskats. 

Året präglades av implementeringen av den nya  
säkerhetsskyddslagstiftningen som trädde i kraft  
våren 2019. Framtagande av en metodik och 
utarbetande av strategier och planer anpassad till 
lagstiftningen har varit i fokus gällande informations
säkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV 
FÖRETAGETS VINST ELLER FÖRLUST
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fritt eget kapital,  
kronor 1 114 172, disponeras enligt följande:

Belopp i kr

Balanserade vinstmedel 1 114 172

Årets resultat -

Summa 1 114 172

Balanseras i ny räkning 1 114 172

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande noter.

EGET KAPITAL

2019 2018

Specifikation av bundet och fritt eget kapital:

Aktiekapital 449 322 449 322

Reservfond 58 58

Totalt bundet eget kapital 449 380 449 380

Balanserat resultat 1 114 1 114

Årets resultat 0 0

Totalt fritt eget kapital 1 114 1 114

Totalt eget kapital 450 494 450 494

UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, 
RESULTAT OCH STÄLLNING (MNKR)

2019 2018 2017 2016 2015

Ur resultaträkningen mnkr

Rörelsens intäkter 327 326 316 299 277

Rörelsens kostnader 204 161 183 176 166

Planmässiga avskrivningar 69 62 65 65 63

Finansiella kostnader 36 56 34 34 32

Resultat efter finansnetto 16 47 35 24 15

Ur balansräkningen mnkr

Anläggningstillgångar, 
totalt anskaffningsvärde 4 243 4 012 3 571 3 278 3 132

Investeringar 234 228 293 148 93

Eget kapital inklusive 
obeskattade reserver 770 754 700 666 642

Leveranser

Vattenleverans (mn m³) 76,8 78,8 75,7 77,4 75,3

varav Ringsjöverket 46,3 47,6 46,5 45,5 45,0

varav Vombverket 30,4 31,2 29,2 31,9 30,3

Nyckeltal

Soliditet % 24,9 25,8 22,8 24,4 31,0

Genomsnittligt vattenpris 
till delägare (kr/m³) 4,01 3,89 3,94 3,69 3,49

Sydvatten agerar i en komplex miljö vilket ställer höga 
säkerhetskrav också inom ITområdet. Därför har 
ITfrågorna lyfts ut och en ITavdelning har inrättats 
med två nya tjänster; en ITchef och en systemförval
tare. Det omfattande utvecklingsarbete som bedrivs 
inom projektet den Digitala arbetsplatsen påverkar 
samtliga medarbetare och fortgår under 2020. 

Ombyggnaden av laboratoriet vid Ringsjöverket är 
gjord och utrustningen som möjliggör ackreditering 
för vissa mikrobiologiska analyser är på plats. Nu kvar
står att uppfylla kvalitetskraven gällande kompetens, 
rutiner och metoder vilka prövas under ett år. 
 
I början av 2019 genomfördes en gemensam kris
övning med VA SYD. Vid övningen deltog även 
representanter från bland annat kontrollmyndigheter, 
NSVA, MSB och Livsmedelsverket.

EN KUNSKAPANDE ORGANISATION
Sydvatten har en ambitiös strategisk plan för att 
utveckla den egna verksamheten och påverka hela 
samhället inom vattenområdet. Detta görs genom 
att investera i anläggningar och teknik, men också 
genom påverkansarbete och forskning. Som en följd 
av detta har organisationen förstärkts under året 
med fler projektledare och olika specialistfunktioner. 
Medelantalet anställda uppgick 2019 till 100 (93) 
medarbetare fördelade på 29 (26) kvinnor och 71 
(67) män. 

Sydvatten arbetar aktivt för att kunna attrahera och 
behålla kompetenta medarbetare. Bolaget deltar 
därför på arbetsmarknadsmässor såsom Arkad, 
Branschdagen och Wdagen på Lunds Tekniska 
Högskola. Ett långsiktigt arbete bedrivs i det peda
gogiska projektet Tänk H2O! Projektet riktar sig 
till gymnasie elever i syfte att öka deras medvetenhet 
och kunskap om vattnets värde samt öka intresset 
för VAbranschen. Under året deltog närmare 1 000 
ungdomar och lärare under tio kurstillfällen på de 
tvådagarsinternat som genomfördes vid forsknings
stationen vid Bolmen. 

Under året genomfördes en medarbetarundersök
ning med mycket hög svarsfrekvens. Resultatet visade 
att medarbetarna överlag är mycket nöjda med Syd
vatten som arbetsplats. Att Sydvatten är en attraktiv 
arbetsgivare märks också vid rekrytering. Antalet väl 
kvalificerade sökande är relativt stort och ökar trots 
att konkurrensen från privat sektor är hård för vissa 
yrkeskategorier.
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RESULTATRÄKNING (TKR)

Not 2019 2018

Rörelsens intäkter

Vattenförsäljning 304 895 306 278

Aktiverat arbete för egen räkning 13 194 8 637

Övriga rörelseintäkter 8 601 11 278

Summa rörelsens intäkter 326 690 326 193

Rörelsens kostnader 2

Driftkostnader -56 774 -15 746

Övriga externa kostnader 3, 4, 5 -60 383 -62 725

Personalkostnader 6 -87 244 -81 018

Avskrivning av materiella tillgångar -69 965 -62 456

Övriga rörelsekostnader -18 -1 100

Rörelseresultat 52 306 103 148

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1 16 330

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -35 750 -72 011

Resultat efter finansiella poster 16 557 47 467

Bokslutsdispositioner 9 -15 940 -47 384

Resultat före skatt 617 83

Skatt på årets resultat 10 -617 -83

Årets resultat 0 0

BALANSRÄKNING (TKR)

Not 2019 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 20 449 322 449 322

Reservfond 58 58

Summa bundet eget kapital 449 380 449 380

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 21 1 114 1 114

Summa fritt eget kapital 1 114 1 114

Summa eget kapital 450 494 450 494

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar 22 319 948 304 008

Summa obeskattade reserver 319 948 304 008

Avsättningar

Avsättningar till pensioner 23 18 876 19 231

Summa avsättningar 18 876 19 231

Långfristiga skulder 24

Skulder till kreditinstitut 1 873 000 1 738 000

Summa långfristiga skulder 1 873 000 1 738 000

Kortfristiga skulder

Skatteskulder 229 0

Leverantörsskulder 52 429 49 443

Övriga kortfristiga skulder 8 822 10 190

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 93 087 89 968

Summa kortfristiga skulder 154 567 149 601

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 816 885 2 661 334

BALANSRÄKNING (TKR)

Not 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 11

Byggnader och mark 12 284 886 246 430

Ledningar och tunnel 13 1 843 500 1 444 075

Maskiner och andra 
tekniska anläggningar

14 277 608 247 134

Inventarier 15 39 489 14 482

Pågående nyanläggningar 16 251 053 580 363

Summa materiella anläggningstillgångar 2 696 536 2 532 484

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 17 17 17

Summa finansiella anläggningstillgångar 17 17

Summa anläggningstillgångar 2 696 553 2 532 501

Omsättningstillgångar

Varulager

Kemikalielager 1 007 771

Förråd 3 371 3 553

Summa varulager 4 378 4 324

Kortfristiga fordringar

Aktuell skattefordran 0 374

Kundfordringar 88 214 42 012

Övriga fordringar 3 806 2 267

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

18 6 036 3 509

Summa kortfristiga fodringar 98 056 48 162

Kassa och bank 19 17 898 76 347

Summa omsättningstillgångar 120 332 128 459

SUMMA TILLGÅNGAR 2 816 885 2 661 334

KASSAFLÖDESANALYS (TKR)

 Not 2019 2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 52 305 103 148

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 69 965 62 456

Vinst vid försäljning av inventarier -49 -425

Förlust vid utrangering av inventarier 3 1 095

Avsättning pension -355 -792

Omklassificering pågående projekt - 1 486

    Övrigt - 151 862

121 869 318 830

Erhållen ränta 1 16 330

Erlagd ränta -35 750 -69 278

Betald inkomstskatt -13 -26

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 86 107 265 856

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-) / Minskning (+) av varulager -53 303

Ökning(-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -50 268 -21 140

Ökning(+) / Minskning (-) av rörelseskulder 4 736 -17 789

Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 522 227 230

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -234 017 -229 847

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 45 800

Kassaflöde från investeringsverksamheten -233 972 -229 047

Finansieringsverksamheten

Nyemission - 6 920

Upptagna lån 630 000 30 000

Amortering av lån -495 000 -150 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 135 000 -113 080

Årets kassaflöde -58 450 -114 897

Likvida medel vid årets början 76 348 191 244

Likvida medel vid årets slut 17 898 76 347
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Noter
NOT 1 – REDOVISNINGSPRINCIPER

Belopp i Tkr om inget annat anges. Belopp inom parentes 
anger föregående års värde.

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings
lagen och Bokföringsnämnden allmänna råd BFNAR 2012:1. 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Företaget tilläm
par K3 från 2014.

Värderingsprinciper 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff
ningsvärden om inget annat anges. Fordringar har upptagits till 
de belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäkter 
Nettoomsättningen omfattar i huvudsak intäkter från bolagets 
delägarkommuner. Intäkterna avseende fasta kostnader för 
vattenleveranser fördelas mellan delägarna efter folkmängden 
i respektive kommun. Intäkter avseende rörliga kostnader för 
vattenleveranser redovisas i takt med att de intjänas. Ränte
intäkterna redovisas i takt med att de intjänas.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade värdeminskningar och eventuella 
nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar delas upp på 
betydande komponenter. Komponentavskrivning tillämpas en
ligt K3. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet. 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Fordon 5 år, Inventarier i snitt 5–15 år, Maskiner i snitt 10–25 
år, Brunnsgallerier i snitt 25 år, Ledningar 50–80 år, Tunnel 
100 år, Byggnader 20–50 år, Markanläggningar 20 år, Mark 
avskrivs ej. Avskrivningstider för ledningar följer den rekom
mendation som är framtagen av Svensk Vatten Utveckling.

Låneutgifter 
Låneutgifter (ränta) bokförs som finansiell kostnad. 

Finansiella instrument 
Ränteswappar används i säkringssyfte för att uppnå önskad rän
tebindning i låneportföljen. Derivat redovisas inte i balansräk
ningen under avtalets löptid. Intäkter och kostnader hänförliga 
till derivatinstrument nettoredovisas under räntekostnader.

Bolaget vill begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. 
Bolaget har därför ingått avtal om ränteswappar. Genom 
ränte swapparna betalar bolaget en fast ränta och erhåller 3M 
Stibor. Att delvis ta bort denna risk överensstämmer med 
bolagets målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över 
tiden. Som en del av bolagets ränteriskhantering ingår även att 
säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säk
ringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil 
räntekostnad över tiden.

Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som 
operationella, som operationella leasingavtal. Operationella  

leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasing
perioden. Väsentliga leasingavtal redovisas under not 5.

Varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och  
verkligt värde (återanskaffningsvärdet).

Avsättningar 
Som avsättningar redovisas sådana förpliktelser som är hän
förliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som 
på balans dagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias.

Utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till ba
lansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelseford
ringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet.

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som 
företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar 
innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro 
och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Bolaget 
har olika pensionssystem, det finns både förmånsbestämda 
och premiebestämda pensioner. Redovisning sker i takt med 
intjänandet. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar 
till anställda. 

Skatt 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen. Aktuell skatt avser inkomstskatt 
för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räken
skapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt 
beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räken
skapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt 
balansräkningsmetoden. 

Obeskattade reserver, bokslutsdispositioner 
Skattelagarna ger bolaget möjlighet att skjuta upp skattebetal
ning genom avsättning till obeskattade reserver. De obeskattade 
reserv erna redovisas som en särskild post i balansräkningen.  
I resultaträkningen redovisas avsättning till eller upplösningar 
av obeskattade reserver under bokslutsdispositioner. De obe
skattade reserverna består till 20,6 % av uppskjuten skatteskuld 
och 79,4 % av eget kapital. 

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) får 
medel avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar om 
vissa villkor är uppfyllda. Styrelsen har utarbetat och antagit en 
investeringsplan, enligt angivna villkor, som minst motsvarar de 
obeskattade reservernas storlek.

Pensions- och övriga sociala kostnader

2019 2018

Pensionskostnader för styrelse och VD 1 028 1 011

Pensionskostnader för övriga anställda 10 004 8 961

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal 17 003 15 499

Summa 28 035 25 471

Av pensionskostnaderna avser 1 028 (1 011) bolagets VD.

Vid uppsägning från bolagets sida har bolagets verkställande direktör 
12 månaders uppsägningstid. Utöver detta har verkställande direktören rätt 
till ett avgångsvederlag motsvarande ersättningar för 12 månaders anställning.

NOT 7 – RÄNTEINTÄKTER OCH 
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2019 2018

Ränteintäkter, övriga 1 22

Statkraft - 16 308

Summa 1 16 330

NOT 8 – RÄNTEKOSTNADER OCH 
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2019 2018

Räntekostnader, övriga 22 745 31 308

Borgensavgifter 4 826 4 558

Lösen av ränteswap 8 178 35 968

Övriga finansiella kostnader 1 177

Summa 35 750 72 011

NOT 9 – BOKSLUTSDISPOSITIONER

2019 2018

Förändrad överavskrivning -15 940 -47 384

Summa -15 940 -47 384

NOT 2 – RÖRELSENS KOSTNADER

2019 2018

Drift och underhåll 152 161 148 610

Elkostnad för driften 24 853 28 541

Kemikaliekostnader för driften 21 357 20 770

Transitering 6 049 5 813

Omföring kraftförluster - -43 144

204 420 160 590

Avskrivningar 69 965 62 456

Summa 274 385 223 046

NOT 3 – ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING 
TILL REVISORER

2019 2018

Revisionsuppdrag (Ernst & Young AB) 100 199

Andra uppdrag 558 358

Summa 658 557

Revisionsuppdrag (Malmö stad) 100 72

Andra uppdrag - -

Summa 100 72

NOT 4 – LEASINGAVTAL

2019 2018

Totala leasingkostnader 2 013 1 422

Summa 2 013 1 422

NOT 5 – OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

2019 2018

Framtida minimileasingavtal som skall erläggas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal

Förfaller till betalning inom ett år 924 -

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 3 696 -

Förfaller till betalning senare än 5 år 1 027 -

Under året kostnadsförda leasingavgifter 762 -

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av två 
leasade dumpers och en sandskimmer på Vombverket.
Leasingavtalen är finansiella men redovisas som operationella.
Leasingavtalen löper på 7 år. Leasingavgifter baseras på anskaffningsvärdet och 
en ränta motsvarande Stibor 1 M + 1,00%.
Vid leasingperiodens slut är restvärdet 10% av anskaffningsvärdet.

NOT 6 – ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda

2019 2018

Män 71 67

Kvinnor 29 26

Totalt 100 93

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

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

2019 2018

Andel kvinnor

Styrelsen 3 4

Övriga ledande befattningshavare 4 3

Totalt 7 7

Andel män

Styrelsen 9 9

Övriga ledande befattningshavare 5 4

Totalt 14 13

Löner och andra ersättningar

2019 2018

Styrelsen och verkställande direktör 2 857 2 747

Övriga anställda 52 594 47 415

Summa 55 451 50 162
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NOT 26 – UPPLUPNA KOSTNADER 
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2019 2018

Upplupen löne- och semesterlöneskuld 3 439 3 139

Upplupna sociala avgifter 2 581 2 305

Upplupna räntekostnader 1 525 2 247

Förfakturerad vattenförsäljning 67 773 62 646

Avräkning högspänning 1 921 2 138

Transiteringskostnader 3 176 3 009

Övriga poster 12 672 14 484

Summa 93 087 89 968

NOT 27 – STÄLLDA SÄKERHETER 
OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2019 2018

För koncernföretag, intresseföretag 
och gemensamt styrda företag

Kapitaltäckningsgaranti 500 500

Eventualförpliktelse - 753

Sydvatten AB har tillsammans med övriga delägare i Sweden Water Research 
AB ingått avtal om kapitaltäckningsgaranti, varmed aktieägarna förbinder sig 
att säkerställa att SWR:s egna kapital vid varje tillfälle uppgick till minst det 
registrerade aktiekapitalet. 
Garantin är begränsad till totalt 1 500 tkr. Sydvattens andel utgör 1/3.

Sydvatten AB hade tillsammans med övriga delägare i Sweden Water Research 
AB ingått avtal om eventualförpliktelse enligt aktieägaravtal.
Avtalet om eventualförpliktelse löpte ut 2019-12-31

NOT 28 – VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut har inträffat.

NOT 20 – ANTAL AKTIER

2019 2018

Antal aktier 4 493 224 4 493 224

Kvotvärde 100 100

NOT 21 – DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust. Styrelsen föreslår att fritt 
eget kapital, kronor 1 114 172 disponeras enligt följande:

2019 2018

Balanseras i ny räkning 1 114 1 114

Summa 1 114 1 114

NOT 22 – ACKUMULERADE ÖVERAVSKRIVNINGAR

2019 2018

Maskiner och andra tekniska anläggningar 319 948 304 008

Summa 319 948 304 008

Av obeskattade reserver är 65 909 (62 626) uppskjuten skatteskuld.

NOT 23 – AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER 
OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

2019 2018

Pensionskostnad

Belopp vid årets ingång 19 231 20 022

Årets avsättningar (skuldförändring) -355 -791

Summa avsättningar 18 876 19 231

NOT 15 – INVENTARIER

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 78 201 81 880

Nyanskaffningar 31 374 1 747

Avyttringar och utrangeringar -752 -5 426

Vid årets slut 108 823 78 201

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -63 719 -63 929

Återförda avskrivningar på avyttringar 
och utrangeringar/försäljningar

679 4 509

Årets avskrivning -6 294 -4 299

Vid årets slut -69 334 -63 719

Redovisat värde vid årets slut 39 489 14 482

NOT 16 – PÅGÅENDE INVESTERINGAR

2019 2018

Vid årets början 580 363 395 425

Årets investeringar 229 848 226 970

Omklassificeringar (kostnadsfört) -133 -3 112

Årets anskaffningar/omklassificering -559 025 -38 920

Redovisat värde vid årets slut 251 053 580 363

NOT 11 – ÅRETS TOTALA INVESTERINGAR

2019 2018

Samhällekonomiskt lönsamma investeringar 191 716 427 210

Tvingande enligt lag/regler 834 1 789

Företagsekonomiskt lönsamma investeringar 19 007 2 344

Företagsekonomiskt lönsamma underhåll 22 821 17 018

Summa 234 378 448 361

Aktiverad kostnad.
I investeringar 2019 ingår aktiverad arbetskostnad med 13 194 (8 637) tkr.

NOT 12 – BYGGNADER OCH MARK

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 544 019 541 377

Nyanskaffningar 47 941 3 123

Avyttringar och utrangeringar -83 -481

Vid årets slut 591 877 544 019

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -297 589 -286 732

Återförda avskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

- 407

Årets avskrivning -9 402 -11 264

Vid årets slut -306 991 -297 589

Redovisat värde vid årets slut 284 886 246 430

Taxeringsvärde 9 456 19 743

Varav mark 2 468 2 974

En fastighet blev under året omklassificerad till 820 Specialenhet

NOT 10 – SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2019 2018

Aktuell skattekostnad 617 83

Summa 617 83

Avstämning av effektiv skatt

2019 2018

Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 617 83

Skatt enligt 
gällande skattesats 132 21,4% 18

Ej avdragsgilla kostnader 364 66

Skatt hänförlig till tidigare år 122 -

Ej skattepliktiga intäkter -1 -1

Redovisad effektiv skatt -617 -83

Differens - -

NOT 13 – LEDNINGAR OCH TUNNEL

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 2 050 031 1 805 621

Nyanskaffningar 431 654 244 410

Vid årets slut 2 481 685 2 050 031

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -605 956 -577 928

Årets avskrivningar -32 229 -28 028

Vid årets slut -638 185 -605 956

Redovisat värde vid årets slut 1 843 500 1 444 075

NOT 14 – MASKINER OCH ANDRA 
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 759 820 746 837

Nyanskaffningar 52 515 14 143

Avyttringar och utrangeringar -25 -1 160

Vid årets slut 812 310 759 820

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -512 686 -494 502

Återförda avskrivningar på avyttringar och 
utrangeringar

25 955

Omklassificeringar - 29 425

Årets avskrivning -22 041 -48 564

Vid årets slut -534 702 -512 686

Redovisat värde vid årets slut 277 608 247 134

NOT 17 – ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Sweden Water Research AB
Org.nr. 556945-8945, Säte: Lund

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 17 17

Redovisat värde vid årets slut 17 17

Delägare: Sydvatten 1/3, NSVA 1/3, VA SYD 1/3

NOT 18 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2019 2018

Övriga upplupna intäkter 79 1 389

Förutbetalda försäkringspremier 1 010 675

Förutbetalda hyreskostnader 928 818

Övriga förutbetalda kostnader 4 019 627

Summa 6 036 3 509

NOT 19 – KASSA & BANK

2019 2018

Banktillgodohavande 17 898 76 347

Summa 17 898 76 347

Sydvattens kontokredit på 80 000 (80 000) är utnyttjad med 0 tkr (0).

NOT 24 – LÅNGFRISTIGA SKULDER

2019 2018

Skulder som förfaller inom 
ett år från balansdagen

300 000    495 000

Skulder som förfaller mellan 
två till fem år från balansdagen

1 268 000    788 000

Skulder som förfaller senare 
än fem år från balansdagen

305 000    455 000

Summa skulder till kreditinstitut 1 873 000 1 738 000

Upplåning har skett mot borgen från delägarkommunerna. Samtliga lån är amor-
teringsfria. Lån med förfallotidpunkt inom ett år har betraktats som långfristigt 
eftersom lånet kommer att refinansieras under året.

NOT 25 – FINANSIELLA INSTRUMENT 
OCH RISKHANTERING

Derivat och finansiell riskhantering

2019 2018

Nominellt 
värde

Marknads-
värde

Nominellt 
värde

Marknads-
värde

Derivat för vilka 
säkringsredovis-
ning tillämpas

Ränteswappar 1 422 000 -24 135 912 000 -34 553

1 422 000 -24 135 912 000 -34 553

Marknadsvärdet för ränteswappar baseras på förmedlande kreditinstituts 
värdering, vars rimlighet prövas genom en diskontering av beräknade framtida 
kassaflöden enligt kontraktets villkor och förfallodagar och med utgångspunkt i 
marknadsräntan för liknande instrument på balansdagen.
I det nominella värdet ingår en ränteswap om 175 Mkr med startdatum  
2021-12-20.
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Gransknings-
rapport
Granskningsrapport för år 2019
Vi har granskat Sydvatten AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska om bolagets verksamhet sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av 
års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
prövning och bedömning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer 
därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Vi åberopar bifogad 
rapport.

Malmö den 23 mars 2020

Åke Christiansson   Franziska Larsson
Lekmannarevisor   Lekmannarevisorssuppleant1

Revisions-
berättelse
Till bolagsstämman i Sydvatten AB, org.nr 556100-9837

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sydvatten AB för räkenskaps-
året 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av Sydvatten ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sydvatten AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredo-
visningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings-
lagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksam-
heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god re-
visionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan inne-
fatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 

årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfatt-
ning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Sydvatten AB för räkenskapsåret 
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Sydvatten AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bo-
lagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapi-
tal, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställan-
de direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 

kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-

ningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår profes-
sionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den 23 mars 2020
Ernst & Young AB 

Thomas Hallberg 
Auktoriserad revisor 

1 Lekmannarevisor Cecilia Lindell har avsagt sig sitt uppdrag, se proto-
koll från kommunfullmäktige i Helsingborg 17 december 2019, § 204.
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Ledningsgrupp

Personalrepresentanter

Styrelsen består av representanter från samtliga ägarkommuner.

Lars Rosén
Ekonomi- och finanschef

Mikael Henriksson

Jörgen Johansson
VD

Linda Parkefelt

Åsa Håkansson
Teknisk chef

Håkan Bengtsson
IT-chef

Karolin Wennerbeck
Produktionschef 

Vombverket

Lars Månsson Peter Bengtsson

Stefan Johnsson
Säkerhets- och 
kvalitetschef

Marie Nordkvist
Kommunikationschef

Per Johansson 
Produktionschef 

Ringsjöverket

Petra Ekberg
HR-chef

Ilmar Reepalu
Ordförande, Malmö

Claes Hedlund
Suppleant, Lomma

Jonas Jacobsson Gjörtler
Vice ordförande, Helsingborg

Håkan Fäldt, Ledamot
Ledamot, Malmö

Nils Holmqvist
Suppleant, Burlöv

Yvonne Köhler-Olsson
Ledamot, Malmö

Rolf Hansson
Ledamot, Malmö

Helena Grahn
Suppleant, Malmö

Bulent Özturk
Suppleant, Malmö

Björn Eisner
Suppleant, Helsingborg

Robin Holmberg
Suppleant, Ängelholm

Anette Åkesson
Suppleant, Båstad

Erik Stoy
Ledamot, Svedala

Johan Bolinder
Ledamot, Skurup

Christer Larsson
Ledamot, Lund

Fanny Johansson
Ledamot, Lund

Johan Andersson
Ledamot, Eslöv

Elvir Mesanovic
Ledamot, Landskrona

Staffan Linde
Suppleant, Staffanstorp

Anna Ingers
Ledamot, Helsingborg

Martin von Gertten
Suppleant, Vellinge

Styrelse och ledning 

Stefan Svalö
Suppleant, Bjuv

Pia Almström
Suppleant, Kävlinge

Rolf Elmér
Adjungerad, Lund

Angelie Fröjd
Adjungerad, Svalöv

Anders Melin
Suppleant, Höganäs

Catharina Malmborg
Suppleant, Eslöv

Roy Wernberg
Suppleant, Landskrona



4 8          S Y DVAT T E N  Å R S R E D OV I S N I N G 2 019

Sydvatten AB
Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö

Tel 010515 10 00 | Org nr 5561009837
info@sydvatten.se | www.sydvatten.se

Varje dag producerar  
vi vatten åt nästan  

en miljon skåningar

Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vatten

verken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudlednings

systemet för distributionen av dricksvatten. Genom sam 

arbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna  

garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en  

säker, hållbar och kostnads effektiv dricksvattenförsörjning.

Delägarkommuner

Bjuv | Burlöv | Båstad | Eslöv | Helsingborg | Höganäs |  

Kävlinge | Landskrona | Lomma | Lund | Malmö | Skurup | 

Staffanstorp | Svalöv | Svedala | Vellinge | Ängelholm

Det gör oss till en viktig kugge i en av Sveriges största regioner.


