Årsredovisning 2011

För renare sjöar och skärgård

Käppalaförbundets vision

Vi är en ledande miljöaktör
som bidrar till rena vatten
i vår region.

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en
halv miljon människor i elva medlemskommuner norr
och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket
som är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk. Vi tar också tillvara på den näring och energi som
finns i avloppsvattnet och återför slam och biogas till
samhällets kretslopp.
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VD Har ordet

Östersjön och övergödning är ständigt på tapeten. Sverige
har för närvarande ordförandeskapet i den mellan
statliga Helsingforskommissionen (Helcom) där man
har kommit överens om en aktionsplan för att rädda
Östersjön. Käppalaförbundet är en av flera aktörer som
måste bidra till att en ”god ekologisk status” uppnås till
2021. För oss är det naturligt att jobba med miljöfrågorna
i fokus och ständigt söka lösningar som ger en positiv
effekt på miljön i den region som vi kan påverka. Det
känns därför rätt att vi engagerar oss i forsknings- och
utvecklingsverksamhet och medverkar i såväl interna
tionella som nationella konferenser. Ett exempel är vårt
deltagande i Mälardalsklustret som är ett samarbete
mellan regionens VA-organisationer och högskolor i
syfte att utveckla framtidens reningsteknik.
Den norra Stockholmsregionen växer just nu inten
sivt och som regional aktör har vi ett ansvar för att
utveckla nya hållbara VA-lösningar. Vi delar detta ansvar
med våra kommuner och med andra regionala aktörer
som Norrvatten, Roslagsvatten, Sörab och SL. Norr
vatten har vi ett fruktbart samarbete med sedan flera år
tillbaka och det resulterar i synergier varje år. Roslags
vatten bedriver en mer småskalig reningsverksamhet
åt ett antal kommuner och där vi söker rationaliseringar
som samarbeten kring laboratorieverksamhet, lön
samma kommunanslutningar med mera. Sörab bedriver
insamling av bland annat organiskt matavfall som i en
framtid kanske kan bidra till ökad produktion av biogas i

2

K ÄPPAL AFÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING 2011

Käppalas anläggning. SL har vi ett långsiktigt avtal med
gällande användning av biogas i regionens bussflotta.
Vi invigde 2011 en ny luftreningsanläggning för vår
processluft. Investeringen är i sig ett miljöprojekt tack
vare att ny teknik såsom aktivt kol och UV-rening har
ersatt kemikalier och elresurser. Vidare vill jag nämna
att vårt uppströmsarbete har rönt uppmärksamhet
genom systematisering och framtagning av ”EnvoMap”
ett hjälpmedel för att hålla reda på, minska och fasa ur
oönskade ämnen i vårt samhälle.
Parallellt med att utveckla vår anläggning sker effek
tiviseringar och underhållsarbeten. Under förra året
har vi tillsammans med Norrvatten fortsatt samordna
våra administrativa rutiner och IT-verktyg. Vi har också
kommit in i en fas där det nödvändigt att byta ut utrust
ning i vår anläggning. Det som pågår nu är en översyn
av våra biobassänger och sandfilter.
En av de aspekter som gör det så spännande med vår
verksamhet är möjligheten att kunna påverka samhälls
utvecklingen. Många stockholmare berörs på olika sätt
av vad vi gör. Vi har i denna skrift lyft fram olika män
niskors perspektiv på vad vår verksamhet betyder för
dem. För oss som jobbar dagligdags på Käppala är det
viktigt att det vi åstadkommer uppskattas och att vår
insats leder till ett bättre och mer hållbart samhälle.
Per Manhem
VD, Käppalaförbundet

Min relation till Käppala:
Paul Lindquist,
styrelseordförande Käppalaförbundet
Käppalaförbundet är ett kommunalförbund bestående
av elva medlemskommuner. Samtliga kommuner finns
representerade med en ledamot och en ersättare i
förbundets styrelse. Totalt består styrelsen alltså av
22 personer.
Styrelsen träffas normalt sett fyra gånger per år.
Utöver detta träffas styrelsens arbetsutskott vid fyra
tillfällen och förbundsfullmäktige vid två tillfällen.
Käppalaförbundets styrelseordförande heter sedan 2007
Paul Lindquist och är till vardags kommunstyrelsens
ordförande i Lidingö.
– Käppalaförbundet bedriver en oerhört viktig miljö
verksamhet som har mycket stor betydelse för såväl
medlemskommunernas VA-verksamhet som för vattenkvaliteten i Stockholms skärgård. Vi bidrar inte bara
med renare vatten utan även högkvalitativt rötslam
till jordbruket, biogas till SL:s bussar och miljövänlig
uppvärmning till de närliggande bostäderna i Gåshaga.
– Under 2011 diskuterade styrelsen bland annat hur
vi ska kunna möta nya reningskrav samt den framtida
expansion som blir följden av medlemskommunernas
exploateringar. Dessutom vill ytterligare kommuner
ansluta sig till Käppalaverket, vilket i grunden är
positivt. Andra frågor som diskuterades var hur vi ska
hantera läkemedelsrester i avloppsvattnet och hur
överskottsvärmen från avloppsvattnet ska tas tillvara
på bästa sätt. Alla dessa frågor är viktiga framtids
frågor för Käppalaförbundet.

Avloppsrening behöver inte lukta illa
Att inte orsaka några störningar för närboende till Käppalaverket har alltid varit en
hög prioritet. Sedan sommaren 2011 har risken för luktstörningar minskat väsentligt.
Då togs en ny luktreningsanläggning i bruk.
Enligt statliga Boverkets normer bör det finnas ett
skyddsavstånd på 500–1000 meter mellan ett renings
verk och närmaste bostad. I Käppalaverkets fall är
avståndet cirka 25 meter. Närheten till bostäder ställer
stora krav på förbundet att minimera buller, lukt och
andra störningar. Jämfört med många andra stora
reningsverk har Käppala fördelen att reningsverket
ligger inne i ett berg. All ventilationsluft kan samlas
ihop och släppas ut genom en gemensam skorsten.
I samband med den stora utbyggnaden under
1990-talet tog förbundet ett stort kliv framåt när det
gäller förbättringen för den yttre miljön. Förutom att
reningen av avloppsvattnet förbättrades utfördes också
flera åtgärder mot de luktstörningar som tidigare var
vanligt förekommande. Längs Käppalas tunnelsystem
byggdes fyra biologiska reningsanläggningar för ventila
tionsluften från tunneln och vid Käppalaverket byggdes
en ny 150 m hög skorsten. Till den nya skorstenen leds
numera all ventilationsluft från Käppalaverket.
För att ytterligare minska risken för luktstörningar,
valde förbundet att också rena de mest illaluktande
ventilationsströmmarna från inloppsdelarna av Käppala
verket i en så kallad skrubber. I en skrubber ”tvättas”
luften med vatten och olika kemikalier. Skrubber
anläggningen togs i drift 1995 och var den senaste
tekniken vid den tiden.

Ökad belastning
Sedan dess har belastningen på verket ökat och med
den även mängden luktämnen som ska behandlas i
luktreningsanläggningen. Dessutom har Käppala
förbundet infört en kemisk behandling av det rötade
slammet innan avvattning, den så kallade Kemicond
processen. Ett resultat av den kemiska behandlingen är
att det bildadas svavelväte, ett giftigt ämne som luktar
väldigt starkt. Detta tillsammanas gjorde att skrubber
anläggningen inte längre fyllde sin funktion på det sätt
som var avsett.
År 2009 initierades därför projekt RENAT för att
hitta en ny lösning för luktrening. Det började med en
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noggrann genomgång av befintliga tekniker för luktrening
på marknaden. Flera leverantörer inbjöds att redovisa sin
teknik, vilket gav en bra bild av olika lösningars effek
tivitet och kostnad.
I nästa steg påbörjades en offentlig upphandling.
Ett förfrågningsunderlag togs fram och publicerades så
att alla tänkbara leverantörer som uppfyllde givna krav
hade möjlighet att lämna in anbud. Ett av kraven var att
luktreningseffekten skulle vara minst 90 % enligt den
standardiserade metoden Olfaktometri, som används för
att mäta luktutsläpp (se faktaruta).

Faktaruta
Olfaktometri är en metod för att bestämma
luktstyrka hos en gasblandning. Metoden
innebär provtagning av ett gasprov samt
analys genom att en panel av försökspersoner får lukta på provet i ett antal spädningsgrader, med luktfri luft, där koncentrationen
av luktämnet ökar. Panelen bör bestå av
minst åtta personer och ska helst vara
tränad och van vid att bistå i luktpanel. När
50 % av luktpanelen kan känna lukt i något
av proven anses att lukttröskeln passeras.
Luktstyrkan hos den testade gasen anges i
luktenheter per kubikmeter gas och representerar antalet spädningar av ursprungs
gasen som krävdes för att nå lukttröskeln.

Rening i två steg
Två leverantörer lämnade anbud som uppfyllde alla krav
och av dessa valdes det som var mest ekonomiskt fördel
aktigt. Installationen av den nya anläggningen påbörjades
i början av 2011 och stod färdig före sommaren samma
år vilket var ett starkt önskemål eftersom eventuell lukt
besvärar mer under den varma årstiden då människor
gärna vill sitta ute. Med den nya lösningen renas den
illaluktande ventilationsluften i två steg. Först genom
oxidation med hjälp av UV-ljus. Därefter följer en filtering
med aktivt kol. I det aktiva kolet fastnar luktämnena.
Innan anläggningen kunde godkännas gjordes en lukt
mätning som visade på en mycket god rening, cirka 98 %
av luktämnena togs bort vilket är en kraftig förbättring i
förhållande till den gamla tekniken. Att den nya renings
tekniken har väsentligt lägre driftkostnader och inte
förbrukar några kemikalier är ytterligare ett plus, likaså att
investeringen gjordes inom uppsatta budgetramar.
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Min relation till Käppala:
Sara Anderson,
strateg drivmedel och energi på SL
Sedan juni 2010 levererar Käppalaförbundet biogas till
SL:s bussar. Biogasen utvinns ur det slam som bildas i
samband med reningsprocessen. Biogasen förädlas till
fordonsgaskvalitet i Käppalaverkets fordonsgasanläggning, och levereras i rörledningar under jord till SL:s
bussdepåer.
I dagsläget levereras gasen till SL:s depåer på Lidingö
och i Frihamnen, där totalt cirka 50 bussar drivs med fordonsgas från Käppalaförbudet. SL är dock på väg att bygga
en ny bussdepå i Charlottendal och när den är klar kommer
Käppalagasen att försörja drygt 100 bussar på Värmdö.
Den biogas som i dagsläget inte utnyttjas i SL:s bussflotta
har istället kunnat användas av sopbilar, taxi och privata
gasfordon genom att AGA Gas har hämtat biogas på SL:s
depå och distribuerat till publika tankstationer.
Sara Anderson arbetar som strateg på SL med inrikt
ning på just drivmedel och energi. Hon berättar att det
långsiktiga samarbetet med Käppalaförbundet är en
viktig del i SL:s arbete med att minska busstrafikens
miljöpåverkan.
– Vi på SL har identifierat biogas som ett utmärkt bränsle
till våra bussar. Det är det miljömässigt bästa alternativet
och det avger mycket låga emissioner av partiklar och kväveoxider till luft, vilket är bra i storstadsmiljö.
– Vi räknar med att antalet biogasbussar inom SLtrafiken kommer att öka de närmaste åren i takt med att
mer biogas produceras. SL:s mål är att senast 2025 helt
ha fasat ut de fossila drivmedlen ur SL-trafiken.
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Min relation till Käppala:
Per Fimmerstad, lantbrukare Taxinge Gods
Käppalaförbundet tar tillvara den näring och energi
som finns i avloppsvattnet och återför det till samhällets kretslopp, till exempel i form av slam. Slammet innehåller näringsämnen som kväve och fosfor,
som kan användas som gödsel inom jordbruket.
Kraven på slammets kvalitet är höga. Käppala
förbundets slamproduktion är certifierad enligt
REVAQ, ett certifieringssystem som ägs av
branschorganisationen Svenskt Vatten. För att få
certifieringen krävs bland annat att man bedriver
ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga
förbättringar i avloppsreningsverket och är öppen
med all information.
Under 2011 producerade Käppalaverket cirka
21 000 ton avvattnat slam. Av detta hamnade
cirka 3 000 ton på Per Fimmerstads åkrar vid

Taxinge Gods utanför Nykvarn. Han odlar spannmål, vall och frö till utsädesproduktion samt
färdiga gräsmattor. Slam används genomgående
som gödningsmedel.
– För mig är det viktigt att använda slam
av hög kvalitet och det är därför jag använder
REVAQ-certifierat slam, säger Per.
– Samarbetet med Käppala fungerar mycket
bra och det finns flera fördelar med att använda
slam från reningsverk istället för konstgödsel. Vi
sluter kretsloppet genom att återanvända det fosfor som redan finns i omlopp. Sedan tycker jag att
slammet från Käppala rent mikrobiologiskt har en
bättre effekt än konstgödsel. Slammet innehåller
mullämnen och påminner om stallgödsel, och är
bättre på att höja aktiviteten i marken.
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Verksamhetsberättelse
Året i sammandrag
Stabil drift trots höga inkommande flöden.
Ny luftreningsanläggning invigdes.
Investeringar i IT- och ekonomisystem.
Informationskampanj inriktad på skräp.
Ingen bräddning i samband med höga flöden
Totalt renade Käppalaförbundet 51,6 miljoner kubik
meter avloppsvatten under 2011, vilket var ungefär
samma mängd som 2010. Vintern 2011 var kall med
mycket snö, med en kraftig snösmältning och höga
inkommande flöden till reningsverket som följd. Trots
detta lyckades Käppalaförbundet undvika bräddningar.
Det goda resultatet ska delvis tillskrivas en ny strategi
med efterfällning, delvis en ny och mer driftsäker
processtrategi där slamkoncentrationen i biosteget har
sänkts för att lättare kunna hantera höga flöden. Driften
av verket fungerade också i övrigt sett bra, med endast
ett fåtal avvikelser. Ett längre strömavbrott inträf
fade i oktober, vilket gjorde att verket stod stilla i över
10 timmar, och i samband med detta skedde en mindre
nödbräddning om cirka 4 000 m3. Bräddning kunde
dock undvikas tack vare buffertutrymmet i tunnel
systemet. En annan avvikelse var när en av de 17 ton
tunga Bucherpressarna som används för slamavvattning
drabbades av ett lagerhaveri. En nödreparation genom
fördes men det kommer att krävas en omfattande insats
för att återställa maskinen till ett driftsäkert skick.
Även tunnelsystemet krävde extraordinära insatser.
I samband med en rutinkontroll upptäcktes att någon
hade borrat hål i Lidingötunneln, troligtvis på jakt efter
bergvärme. Det fanns två hål i tunneln och i det ena satt
en borrstång kvar. Denna hade redan hunnit ansamla en
stor mängd rens, vilket hade kunna orsaka stora problem
om det inte hade åtgärdats i tid. Problemet löstes genom
att borrstången kapades och hålen fylldes igen.
Nytt underhållssystem
Käppalaförbundet arbetar kontinuerligt för att under
hålla och vidareutveckla både reningsverket och
tunnelsystemet som leder avloppsvattnet till verket.
Under 2011 infördes ett nytt underhållssystem, vilket
medförde en rad fördelar. Det blev bland annat lättare
att ta fram statistik och beräkna livslängscykler.
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En annan stor fördel är att systemet kan kopplas till
Käppalaförbundets dokumenthanteringssystem, som
uppgraderades under året. Tack vare detta är det nu
möjligt att på ett mycket enkelt sätt via fritextsökning
få fram en mängd relevanta uppgifter, som ritningar och
annan dokumentation.
Två exempel på större, planerade underhållsåtgärder
var byte av dysor i sandfilter och byte av luftardysor i bio
bassängerna på två linjer. Båda dessa åtgärder sker cirka
vart tionde år. Det är ett tidsödande arbete, framförallt i
biobassängerna, där flera tusen membran i varje bassäng
ska bytas ut.

Miljövänlig luftrening
Sommaren 2011 invigdes en ny luftreningsanläggning
för att minska risken för luktstörningar. Med den nya
lösningen renas ventilationsluften med hjälp av UV-ljus
och aktivt kol. Den har väsentligt lägre driftkostnader
jämfört med tidigare lösning, och en annan stor fördel ur
miljösynpunkt är att den sker utan kemikalier. Läs mer
om luftreningen på sid 4.
En förstudie för en ny rötkammare påbörjades. Detta
i första hand för att säkra framtida behov. Förstudien
beräknas bli klar sommaren 2012 och målsättningen är
att en ny rötkammare ska kunna tas i bruk under 2015.
Ett annat långsiktigt projekt är en ny slamavvattnings
byggnad med slamsilos, som ska tas i drift under 2014.
Käppalaförbundet har ett uttalat mål att ligga i
framkant avseende teknik och miljö, genom utveck
ling och ständiga förbättringar. Ett exempel på detta är
Mälardalsklustret, ett samarbete mellan högskolor och
VA-bolag runt Mälaren, som delfinansieras av Käppala
förbundet. Samarbetet är inriktat på utveckling av
reningsteknik. Under 2011 inriktades arbetet bland annat
på nya luftningsstrategier för den biologiska reningen.
Ett annat intressant utvecklingsprojekt bedrivs i sam
arbete med avfallsbolaget Sörab. Projektet heter BOA
(Biologisk behandling av organiskt matavfall med avfalls

kvarnar) och har pågått sedan 2008. Under 2011 genom
fördes en fördjupad studie om möjligheten att behandla
källsorterat matavfall biologiskt genom rötning. Detta
samarbetsprojekt kommer fortsätta även under år 2012.
Käppalaförbundet har fortsatt med sin framtids
satsning i projektet Käppala 2020 som syftar till att hitta
reningstekniker för att kunna möta en ökad belastning
till reningsverket och ökade reningskrav. Under 2011
genomfördes en förstudie kring en ny kostnadseffektiv
reningsteknik med vakuumbehandling av bioslammet.
Detta skulle kunna förhöja reningseffektiviteten i den
biologiska reningen avsevärt med relativ enkla medel.

Ökad tillgänglighet i laboratoriet
På Käppalaförbundets SWEDAC-ackrediterade labora
torium arbetar kemister och laboratorietekniker med
att analysera slam och vatten. Arbetet sker i nära sam
arbete med produktionsavdelningen i syfte att optimera
reningsprocessen på Käppalaverket. Dessutom sker en
betydande mängd projektrelaterat arbete i laboratoriet.
Under 2011 genomfördes bland annat ett f ramgångsrikt
projekt inriktat på nitrifikation och denitrifikation i syfte
att bättre kunna kontrollera och optimera kvävereduk
tionen. Käppalaförbundet investerade även i ytterligare

två automatiska provtagare, vilka ersatte gammal
utrustning. Vidare slutfördes arbetet med att göra
laboratoriedatabasen webbaserad. Detta kommer att
öka tillgängligheten väsentligt då det blir möjligt att få
tillgång till Käppalaförbundets provresultat via webben.

Certifierad slamproduktion
Den totala slamproduktionen 2011 uppgick till när
mare 21 000 ton. Cirka 17 000 ton (81 %) användes
eller avsattes för jordbruksändamål. Av den resterande
mängden slam användes 3 300 ton som material till
växtnäringsskikt vid återställning av en deponi och
500 ton som täckmaterial på en annan deponi. Målet för
jordbruksanvändning var satt till 90 %. Orsaken till att
målet inte nåddes var att nya slamentreprenörer upp
handlades under året. Att slammet skulle användas för
jordbruksändamål viktades högt i upphandlingen, men
priset hade också betydelse. Utfallet av upphandlingen
blev att en större del än tidigare kommer att användas
till växtnäringsskikt under de nästkommande åren. På
längre sikt kvarstår dock målet på 90 %.
Förutom till slamentreprenörer levereras slammet
även direkt till lantbrukare som Käppalaförbundet har
tecknat avtal med. Sedan tidigare har Käppalaförbundet
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ett direktavtal med Taxinge Gods utanför Nykvarn. I
november 2011 började Käppalaförbundet även leverera
slam direkt till Signhildsbergs gård i Upplands-Bro.
Slam som ska användas som gödselmedel på jord
bruksmark måste uppfylla höga kvalitetskrav. För detta
ändamål har Svenskt Vatten i samarbete med bland
andra Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbundet och
Svensk Dagligvaruhandel tagit fram certifieringssystemet
REVAQ. Käppalaförbundet erhöll 2008 denna certifiering
som löper under tre år med årlig revision. Under 2011 var
det dags för en ny certifikatsprövning och även denna
gång uppfyllda Käppalaförbundet de hårt ställda kraven,
som bland annat handlar om ett systematiskt uppströms
arbete, kontrollerad slamspridning och full insyn.
När slammet har levererats från Käppalaverket mellan
lagras det i minst sex månader och salmonellakontrolleras
innan det får spridas på åkermark. På sikt vill Käppala
förbundet på egen hand kunna omhänderta delar av det
producerade slammet vid en egen anläggning. Förbundet
har därför ansökt om tillstånd att få uppföra en anlägg
ning för mellanlagring av slam. Anläggningen kommer
att ligga i Upplands-Bro och ha en kapacitet på 25 000 ton
slam. Beslut om tillstånd väntas under hösten 2012.
Käppalaförbundet har under 2011 inlett ett utveck
lingsprojekt tillsammans med slamentreprenören Biototal
i syfte att finna nya avyttringsområden för slammet och
att förädla det som produkt. En månadsproduktion slam
per år i tre år avsätts till detta projekt där man bland annat
genom att tillsätta olika produkter försöker anpassa
slammet för att det ska bli ännu bättre som gödnings
medel för olika slags grödor.
Förutom slam till jordbruket utvinns även biogas
när avloppsvatten renas i Käppalaverket. År 2011 var
biogasproduktionen 6,6 miljoner kubikmeter. En del av
biogasen uppgraderas till fordonsgaskvalitet och levereras
till Storstockholms lokaltrafik (SL). Fordonsgas är en
förnyelsebar energikälla, som ger mycket energi och har
minimal miljöpåverkan. Totalt producerade Käppala
förbundet 2,7 miljoner kubikmeter fordonsgas under
2011, vilket bland annat försörjde cirka 50 SL-bussar.
Den renade avloppsvatten kan också användas för
värmeproduktion. Under 2011 levererade Käppala
förbundet renat avloppsvatten till Fortum, som använde
vattnet för att försörja bostadsområdet Gåshaga på
Lidingö med värme.

Uppströmsarbete för miljöns bästa
En viktig del av Käppalaförbundets arbete handlar
om att reducera mängden miljöskadliga ämnen i det
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inkommande avloppsvattnet. Det här så kallade upp
strömsarbetet sker bland annat i form av informations
insatser till såväl allmänheten som verksamhetsutövare,
men även genom att spåra källor till utsläpp av icke
önskvärda ämnen.
En viktig händelse under 2011 var det avtal som
tillsammans med Sigtuna kommun tecknades med
Swedavia gällande insatser för minska mängden kad
mium från Arlanda flygplats. Just kadmium är ett ämne
som har hög prioritet i uppströmsarbetet och Käppala
förbundet genomförde även en kampanj riktad till
användare av konstnärsfärger. Syftet var att få konstnärer
att sluta använda kadmiumhaltig färg och ta hand om
färgrester på rätt sätt. Informationsmaterialet skicka
des ut till yrkesverksamma konstnärer, studieförbund,
konstskolor och butiker. Käppalaförbundet kommer att
upprepa kampanjen i någon form under 2012.
Positivt var också att användandet att EnvoMap öka
de. Detta är ett egenutvecklat verktyg för att kartlägga
utsläpp från verksamheter i medlemskommunerna. I
dagsläget finns drygt 2000 verksamheter inlagda i Envo
Map. De större verksamhetsutövarna har själva möjlig
het att lägga in sina kemikalielistor i EnvoMap, vilket
har effektiviserat arbetet markant. Under 2012 kommer
även medlemskommunernas miljökontor att få möjlig
het att lägga in uppgifter. EnvoMap har rönt uppmärk
samhet bland branschkollegor, och förhoppningen är att
systemet ska tas i bruk av fler VA-företag under 2012.

Samordning ger resultat
Käppalaförbundet har ett nära samarbete med Norr
vatten. En viktig del i detta är att samordna de admi
nistrativa rutinerna för att på så sätt uppnå ökad
kostnadseffektivitet och kvalitet. Under 2011 genom
fördes ett antal stora projekt inom ramen för detta
samarbete. Fokus låg bland annat på att uppdatera och
behovsanpassa gemensamma IT-system. Insatserna
inkluderade inköp av gemensamma servrar, införande
av nytt operativsystem, inköp av nya arbetsstationer
med mobil uppkoppling, upprättande av gemensamt
nätverk. Till förbättringarna hör också rutiner för säker
het och åtkomst av kritisk information. Det har med
fört betydligt bättre möjligheter för hemarbete under
säkra förhållanden vilket också möjliggjorts genom att i
princip samtliga stationära datorer bytts ut mot bärbara
krypterade datorer.
Utöver detta infördes ett nytt ekonomisystem och
ett nytt personaladministrativt rapporteringssystem
upphandlades. Dessutom installerades en ny gemen

Min relation till Käppala:
Annelie Lindahl,
miljöinspektör Solna stad
Käppalaförbundets uppströmsarbete riktar sig inte enbart
till verksamhetsutövare i medlemskommunerna. Minst
lika viktig är kontakten med kommunernas miljökontor.
Varje vår träffar Käppalaförbundets uppströmsavdelning representanter från kommunernas miljökontor på ett
stormöte där man diskuterar aktuella frågor och utbyter
erfarenheter. På hösten besöker sedan Käppalas miljöingenjörer respektive kommun och då avhandlas de mer
specifika förutsättningarna i kommunen.
Annelie Lindahl är miljöinspektör i Solna stad. Annelie
jobbar framförallt mot så kallade C-verksamheter, vilket
innebär att de har en miljöfarlig verksamhet som är
anmälningspliktig. I Annelies roll ingår bland annat att
genomföra inspektioner och informationsinstatser.
– Ett av de områden vi har tittat närmare på tillsammans med Käppalaförbundet är fordonstvättar där vi
arbetar för att minska utsläppen av olja och metaller.
Från större anläggningar begär vi in veckosamlingsprov,
som sedan kontrolleras mot gällande riktvärden. Om riktvärdena överskrids krävs en åtgärdsplan för hur utsläppen
ska minskas.
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Käppalaförbundets informationskampanj syntes
bland annat i bussar och tunnelbanor.

sam växel och nytt telefonsystem. Med hjälp av detta
kan Käppalas reception även ta emot alla inkommande
samtal till Norrvatten.
Under 2012 kommer ett dokumenthanteringssystem
att upphandlas för organisationerna som också innehåller
funktioner för ärendehantering, teknisk dokumentation,
interna arbeten, styrelseadministration, projektuppfölj
ning med mera. Det kan bli fråga om ett eller flera sys
tem men med kravet att samförvaltning ska vara möjlig
då det är både ekonomiskt och kvalitativt fördelaktigt.
På uppdrag från Käppalaförbundet och Norrvatten
genomförde ett externt konsultbolag en utvärdering av
samarbetet under året som gick. Utvärderingen visade
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på tydliga kvalitetsvinster och ekonomiska förbättringar,
som förväntas öka ytterligare när IT-systemen tagit i bruk
fullt ut. Vidare framgick att båda organisationerna blivit
mindre känsliga vid befattningshavares frånvaro och att
specialistkompetens kan tillvaratas på ett bättre sätt.

Framgångsrik skräpkampanj
För första gången någonsin genomförde Käppala
förbundet en större informationskampanj riktad till
allmänheten i medlemskommunerna. Inför kampanjen
gjordes grundlig research, till exempel i form av en mål
gruppsundersökning, och en övergripande strategi togs
fram. Kampanjen inriktades på hur avloppet ska använ

Utsläpp av fosfor och kväve under 2011.
Från Mälaren 2011 (2010)

Från reningsverken 2011 (2010)

Från Käppalaverket 2011 (2010)

Fosfor ton

108 (130)

34 (24)

9 (13)

Kväve ton

2 530 (3 400)

1 810 (1 780)

455 (457)

Behandlad mängd avloppsvatten 2001–2011.
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das och mer specifikt på skräp som man inte ska spola
ned i toaletten. De huvudsakliga informationskanalerna
var trafikreklam och lokaltidningar. Kampanjen genom
fördes i ett första skede i april och upprepades sedan i
oktober. Både kampanjtillfällena följdes upp med hjälp
av ett extern undersökningsföretag och utfallet var
mycket positivt. Vårkampanjen hade ett observations
värde på 51 % och höstkampanjen på hela 64 %.
Medias rapportering av verksamheten kretsade, pre
cis som föregående år, en hel del kring fordonsgasfrågan.
Andra ämnen var avfallskvarnar och eventuell anslut
ning av fler kommuner.
Webbplatsen www.kappala.se hade totalt 22 300
besök, vilket motsvarar 61 besök per dag. Antalet besök
var i det närmaste identiskt med 2010. I slutet av 2011
påbörjades arbetet med att utveckla en ny webbplats.
Målsättningen är den ska lanseras i samband med en ny
informationskampanj i maj 2012.
Varje år genomförs ett stort antal studiebesök
på Käppalaverket. Huvuddelen av besökarna är
skolungdomar från medlemskommunerna, med det
förekommer även att både svenska och utländska

2006

2007

2008

2009

2010

2011

branschkollegor vill lära sig mer om Käppalaförbundets
reningsteknik. År 2011 uppgick antal besökare till 4 550,
vilket var fördelat på 188 grupper.

Tillståndet i skärgården
Det marina livet i skärgården och Östersjön behöver
rätt mängd syre och lagom mängd näringsämnen för
att må bra. För mycket näring i form av fosfor och kväve
kan ge upphov till stora mängder växtplankton och andra
alger, som i sin tur orsakar algblomning. När plankton
och alger dör sjunker de till botten. Där bryts de ner i
en process som använder syre. Om syret tar slut och det
blir syrebrist på bottnarna bildas giftigt svavelväte.
Stockholms skärgård påverkas starkt av utflödet från
Mälaren och dess innehåll av syre, fosfor och kväve. Ut
flödet från Mälaren 2011 var 4 930 miljoner kubikmeter,
vilket är något mer än genomsnittet på 4 780 miljoner
kubikmeter för åren 1968–2010. Flödet var stort i april,
litet under maj-juli och större än vanligt under hösten
och början av vintern. Halterna av fosfor och kväve
var låga och de uttransporterade mängderna var små:
108 ton fosfor och 2 530 ton kväve. Dock bör påpekas att
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osäkerheten i de analyser som ligger till grund för beräk
ningen för 2011 är större än normalt. Utsläppta mängder
av fosfor och kväve från de tre stora avloppsreningsver
ken som belastar innerskärgården var något större 2011
än tidigare under 2000-talet, 34 ton fosfor och 1 810 ton
kväve.
För att få reda på hur Stockholms skärgård mår
deltar Käppalaförbundet tillsammans med bland andra
Stockholm Vatten i ett undersökningsprogram med
regelbundna provtagningar. Proverna visar att halterna
av totalfosfor i innerskärgårdens ytvatten var i stort sett
oförändrade. Kvävehalterna minskade vid de flesta loka
lerna i både inner- och mellanskärgården.
Klorofyllinnehållet i innerskärgården minskade efter
införandet av kväverening under 1990-talet och har där

efter visat ganska små variationer. Siktdjupet, som bara
har ett svagt samband med klorofyllhalterna, har sedan
2004 minskat i innerskärgården och i den inre delen av
mellanskärgården. De försämrade siktdjupen kan ha ett
samband med ett ökat innehåll av humus i Mälarvattnet.
Bakterietalen minskade med ungefär en 10-potens
när kvävereningen och ett sista filtersteg infördes under
1990-talet vid de tre stora reningsverken. 2011 före
kom inte bakterietal över de värden som är gränsen för
otjänligt badvatten, i något prov från skärgården. Vid
Slussen och Blockhusudden var badvattnet i de flesta
fall tjänligt med anmärkning, i Halvkakssundet före
kom förhöjda bakterietal bara i februari och november
och vattnet var tjänligt utan anmärkning under hela
badsäsongen.

Dygnsmedelflöden år 2011
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Utsläppsgränser för BOD7, fosfor och kväve i utgående vatten är 8, 0,3 respektive 10 mg/L.
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BOD7 mg/l

Fosfor mg/l

Kväve mg/l
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Min relation till Käppala:
Angelika Medgyes, miljöhandläggare
på Karolinska Universitetssjukhuset
Käppalaförbundet arbetar aktivt med att minska mängden skadliga ämnen som når ut i miljön genom vårt
avloppsvatten. Ett steg i detta är att årligen begära
in kemikalielistor från verksamhetsutövare i medlemskommunerna. Genom dessa listor sammanställer
företag och organisationer vilka kemikalier de använder
och som riskerar att nå ut i avloppet.
Av särskilt intresse för Käppala är kemikalier som
finns med i Kemikalieinspektionens PRIO-databas. För
dessa kemikalier krävs att en handlingsplan upprättas,
vilken beskriver hur kemikalierna ska fasas ut eller avvecklas.
Angelika Medgyes är miljöhandläggare på Karolinska
Universitetssjukhuset. Hon ansvarar för Karolinskas
kemikaliehanteringssystem där all information om
Karolinskas kemikalieanvändning sammanfattas.
Inom verksamheten hanteras mer än 6 500 kemikalier,
vilka används både inom vården och i laboratorie
verksamheten.
– Vi har högt ställda miljömål inom Karolinska och
vi arbetar för ständiga förbättringar. Kemikalier är
likväl en nödvändig del av vår verksamhet och därför
är det viktigt för oss att vi hanterar dessa kemikalier
på säkrast möjliga sätt. De kemikalier vi definierar som
särskilt farliga för miljö eller hälsa ska vi antingen fasa
ut eller minimera användningen av.
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Min relation till Käppala:
Britt-Marie Sundström, fritidspedagog på Milstensskolan i Täby
Varje år kommer det ett stort antal besökare till
Käppalaverket för att lära sig mer om vattnets
kretslopp och hur reningsprocessen fungerar.
År 2011 uppgick siffran till 4 550 besökare.
Huvuddelen av besökarna är skolungdomar från
medlemskommunerna, som förutom en guidad
tur även får se en film och får information om
hur man använder avloppet på rätt sätt.
Britt-Marie Sundström är fritidspedagog på
Milstensskolan i Täby. Hon har besökt Käppalaverket tillsammans med tredjeklassare i tio år.
– Studiebesöken på Käppala har blivit lite
av en snackis på skolan. Många elever har hört
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talas om vad som ska ske från äldre syskon, så
förväntningarna brukar alltid vara höga när det
är dags att åka. Många är nyfikna på om det
kommer att lukta illa, och vad de kommer att se
i avloppsvattnet.
– Vi tycker att besöken är jättebra. Det är
en sak att läsa om något, men när man ser det
i verkligheten får man en helt annan förståelse.
JanErik som visar oss runt är duktig på att
förklara på ett sätt så alla förstår. Dessutom är
han rolig. Eleverna är intresserade och ställer
många frågor. De brukar bli förvånade över hur
stort det är.

Material- och energiflöde 2011
(2010 års siffror inom parentes)
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Så styrs verksamheten
Käppalaförbundets uppdrag är att rena medlemskommunernas avloppsvatten inom ramen
för en ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Förbundets devis ”För renare
sjöar och skärgård” förklarar nyttan med verksamheten och vad vi arbetar för. Till
detta kan också läggas den nytta Käppalaförbundet skapar genom att förädla energi
och näringsämnen i form av biogas och slam.

Systematiskt målarbete
Käppalaförbundets verksamhet och vardag är till största
delen ett miljöarbete. Arbetet bedrivs systematiskt –
från planering och genomförande till uppföljning och
förbättringar. Vi har systematiserat arbetet så att förbun
dets inre och yttre miljöpåverkan blir så liten som möj
ligt och så att arbetet ger resurser tillbaka till samhället.
För att uppnå detta har vi formulerat fem övergripande
mål som rör miljö, driftsäkerhet, effektivitet, utveckling
och finansiella mål.
Sveriges Riksdag har antagit sexton nationella
miljömål. Dessa beskriver det tillstånd som miljön bör
ha uppnått inom en generation. Det är framför allt sex
av målen som berör vår verksamhet: begränsad klimat
påverkan, frisk luft, giftfri miljö, skydd av ozonskiktet,
ingen övergödning samt god bebyggd miljö.
Förbundet uppfyller sedan år 1999 kraven för certifie
ring enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. Labo
ratoriet är ackrediterat sedan 1991 enligt standarden
ISO 45001 och senare uppgraderat enligt ISO 17025.
Käppalaförbundet uppfyller dessutom kraven enligt
certifieringssystemet REVAQ. Syftet med certifiering
av avloppsreningsverk enligt REVAQ är att kvalitets
säkra reningsverkens uppströmsarbete för att möjliggöra
återföring av slam till jordbruk. Ständiga förbättringar
av slamkvaliteten och krav på spårbarhet är centralt i
ett bra REVAQ-arbete samt ett aktivt uppströmsarbete.
REVAQ ägs av Svenskt Vatten AB och leds av en styr
grupp som består av representanter för Svenskt Vatten,
Livsmedelsföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund,
Svensk Dagligvaruhandel, Naturvårdsverket samt del
tagande reningsverk. Käppalaförbundet har en represen
tant i certifieringssystemets regelkommitté.
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Planering
I planeringsarbetet ingår att kartlägga vad som
ska styra vårt målarbete – det vill säga lagkrav
och miljöpåverkan – samt att ta fram mål och
handlingsplaner för att uppfylla lagkraven och
minska miljöpåverkan.
Exempel på regler som berör verksamheten är:
Vattentjänstlagen, som bland annat beskriver
VA-verkens skyldigheter mot abonnenten
ABVA (allmänna bestämmelser för brukande
av den allmänna VA-anläggningen), som bland
annat beskriver abonnentens skyldigheter mot
VA-verken
Miljöbalken, som ligger till grund för det till
stånd som mer i detalj beskriver hur förbundet
får påverka omgivningen
Föreskrifter från Naturvårdsverket, Kemikalie
inspektionen och Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap
Tillståndsbeslut med tillhörande specifika
villkor

Genomförande
Miljö- och arbetsmiljörelaterade rutiner integreras
i möjligaste mån med befintliga driftinstruktioner.
Parallellt med detta fördelar vi ansvar, informe
rar och utbildar enligt kraven för miljölednings

systemet i ISO 14001-standarden samt enligt kraven i
laboratoriestandarden ISO 17025.

Uppföljning
Ekonomisystemet och dess rutiner och instruktioner
följs upp genom kontinuerlig lagstadgad extern revi
sion.
Revision av miljöledningssystemet sker en gång per
år av en extern revisor och två gånger per år av interna
revisorer. I en särskild förordning beskrivs förbundets
skyldigheter att följa upp den miljöpåverkan som verk
samheten ger upphov till, så kallad egenkontroll. Såväl
den interna som den externa revisionen hjälper oss att
uppfylla kraven i förordningen.
En gång vartannat år genomförs en revision av labo
ratoriets kvalitetssystem av en extern revisor. En årlig
revision görs också av personal från ett annat laborato
rium i branschen.
En gång per år sker en extern revision av förbundets
REVAQ-certifiering.
Ständiga förbättringar
I ledningsgruppens mötesrutiner ingår att kontinuer
ligt följa upp verksamhet och målarbete. Vid ett par
tillfällen per år går ledningsgruppen igenom våra ISOsystem. Då följs en fastställd dagordning som bland
annat innehåller punkter som lagefterlevnad, avstäm
ning av miljömål och synpunkter från utomstående.
En gång per år träffas hela personalen och analyserar i
vilken omfattning de uppsatta målen nåtts och nya mål,
med en högre ambitionsnivå, arbetas fram. Miljöarbetet
pågår ständigt.
Miljötillsyn
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för förbundets verk
samhet och övervakar att vi följer tillståndsvillkoren
och relevanta föreskrifter enligt miljöbalken. Läns
styrelsen har hittills inte haft några allvarliga anmärk
ningar på verksamheten. Villkoren i miljötillståndet har
uppfyllts, i de flesta fall med god marginal.
Käppalaförbundets miljöpolicy
Vi ska:
med god marginal uppfylla kraven i lagar och för
ordningar
producera slam som kan återföras i ett kretslopp

fortbilda och engagera all personal i miljöarbetet
sprida information och arbeta förebyggande för att
minimera mängden ej behandlingsbara ämnen i
avloppsvattnet
väga in miljöaspekter när vi upphandlar varor och
tjänster
minska förbrukningen av resurser i form av energi
och kemikalier
successivt förbättra miljöarbetet.

Miljöaspekter och miljöpåverkan
Miljöaspekter kan vara båda positiva och negativa.
Käppalaförbundets verksamhet har överlag har en positiv
påverkan på miljön.

Miljöpåverkan
Näringsämnen såsom fosfor och kväve tas upp i
slammet och halterna minimeras därmed i renat
utsläppt vatten. Fosforn och kvävet återförs sedan
till kretsloppet när slammet sprids i jordbruket.
Kvaliteten på slammet garanteras tack vare att
Käppalaförbundet är REVAQ-certifierat.
Ämnen i inkommande avloppsvatten som kan
medverka till syrebrist i recipienten bryts ner under
reningsprocessen.
Verksamheten är energikrävande. Mest energi
krävande är det biologiska reningssteget i och
med inblåsning av luft i bassängerna. Andra
energikrävande poster är ventilation, pumpning
av avloppsvatten och slam samt en mindre del till
belysning. Tack vare tillvaratagandet av rötgasen
återför vi energi till kretsloppet och förbättrar vår
energibalans. Merparten av rötgasen förädlas till
fordonsgas. Verksamheten är delvis självförsörjande beträffande vårt eget värmebehov, dels genom
förbränning av rötgas, dels genom värmeväxling av
avloppsvatten och rötslam.
Information till allmänheten och samarbeten med
anslutna industrier påverkar det inkommande
avloppsvattnets innehåll av metaller och organiska
föroreningar. Detta bidrar starkt till att vi kan
släppa ut ett renare vatten och producera slam av
hög kvalitet.
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Målarbete
Käppalaförbundet arbetar mot fem övergripande och långsiktiga mål. Dessa har i sin tur ett antal delmål vardera.
Delmålen följs upp med nyckeltal.
Fem övergripande mål
Miljö
Vi ska minimera utsläppen av miljö
störande ämnen och återföra
nyttigheter till ett hållbart kretslopp.
Driftsäkerhet
Vi ska ha en driftsäker reningsprocess
med hög kvalitet.

Effektivitet
Vi ska ha ett högt resursutnyttjande
där avloppsvattnet tas tillvara på ett
effektivt sätt.

Utveckling
Vi ska ligga i framkant avseende
teknik och miljö, genom utveckling och
ständiga förbättringar.
Finansiella mål
Vi ska ha en god, solid ekonomi med
utrymme för investeringar och som ger
medlemskommunerna bra planeringsförutsättningar.
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Målstatus
Vårt uppströmsarbete minskar mängden miljöstörande
ämnen i inkommande avloppsvatten. Detta gör att vi fortsatt kan vara REVAQ-certifierade och använda vårt slam
för gödsling av jordbruksmark.
Vi prioriterar arbetet med drift- och underhållsåtgärder
så att vi klarar myndigheternas villkor och uppfyller våra
leveransavtal för fordonsgas.

Målet avser både en effektiv process där resurser för
rening används optimalt och att de resurser som avloppsvattnet innehåller tillvaratas och utvecklas. Process
effektiviteten mäts bland annat i energianvändning och
användning av insatsmedel, personella resurser etcetera.
Resursutnyttjandet mäts i energiutvinning (gas, värme
med mera) och slamutvinning. Effektiviteten ökar inom
båda områdena.
Vi utvecklar reningstekniken genom samarbete med högskolor och med våra kollegor inom branschen.

De finansiella delmålen är uppfyllda för 2011. En framtidsstudie har genomförts som ger Käppalaförbundet möjlighet att arbeta proaktivt med kommande investeringar
för utveckling av verksamheten och därmed också kunna
utjämna framtida avgiftsuttag från medlemskommunerna.

Måluppföljning
Mål

Målvärde
2013

Uppnått värde
2011

Kommentar

Kvalitet och Miljö
Mängden Miljöstörande ämnen i vårt inkommande vatten ska minska
Utgående värden i slam TS
Kadmium mg/kg TS

< 0,8

0,86

Halten fortsätter minska.

Silver mg/kg TS

< 4,2

2,9

Halten fortsätter minska.

Koppar mg/kg TS

< 410

506

Halten fortsätter öka. Utredning till orsak
pågår.

Kvicksilver mg/kg TS

< 0,6

0,6

Ingen förändring.

BOD7 mg/l

<3

<3

Uppnått.

Fosfor mg/l

0,2

0,2

Uppnått.

Kväve mg/l

9,0

8,8

Uppnått.

Bräddning av inkommande mängd

Ingen bräddning

bräddning vid ett
tillfälle

Mindre nödbräddning på cirka 4 000 m3 skedde
i samband med ett strömavbrott i oktober.

Vi har en driftsäker och miljöanpassad process
Utgående vatten

Vi tillvaratar resurser i avloppsvattnet på ett hållbart sätt
Producera mer biogas, m3/år

> 6,7 Mm3

6,6 Mm3

Fortsatt optimering av rötningsprocessen ger
en ökning av biogasproduktionen i takt med att
inkommande belastning till Käppalaverket ökar.

Öka andelen slam till jordbruk, %

> 65%

81%

Slamupphandlingen 2011 medförde att målet
för år 2013–2014 sänktes till 65% Det långsiktiga målet är dock 90% jordbruksanvänding.

Vi har en arbetsmiljö som bygger på kompetens, engagemang och trivsel
Inga allvarliga olycksfall

0

0

Målet ska definieras tydligare.

Sjukfrånvaro under branschindex

< Branschindex

< Braschindex
(2,1%)

Branschindex (2,5%) avser 7 större VA-verk
2010.

Minskad andel av VA-kostnaderna, Typhus A

< 20%

17,2%

Se not 14.

Soliditet % (exkl pensionsskuld före 1998)

7–10%

8,7%

Se not 14.

Självfinansieringsgrad %

>100

221%

Se not 14.

Självfinansieringsgrad % (rullande 10 år)

>100

145%

Se not 14.

Ekonomi och Effektivitet
Vi har branschens mest resurseffektiva verksamhet

Mål 2011 ej uppfyllt

Mål 2011 delvis uppfyllt

Mål 2011 uppfyllt
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Förvaltningsberättelse 2011
Ägarförhållanden och organisation
Käppalaförbundet är ett kommunalförbund vars med
lemskommuner är Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna,
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands
Väsby, Vallentuna och Värmdö.
Ledamöter och ersättare i styrelsen och övriga
förbundsorgan redovisas här nedan. Efter de allmänna

val som hölls i september 2010 valdes ett nytt för
bundsfullmäktige som hade sitt första sammanträde
2010-12-14. Där utsågs en ny styrelse som tillträdde
den 1 januari 2011.
I nedanstående sammanställning redovisas uppgifter
som avser förhållandena under 2011.

Styrelse 2011
Förbundsorgan

Ledamöter

Ersättare

Sammanträden 2011

Förbundsfullmäktige

33 st

33 st

2 st (+ en studiedag)

Styrelse

11 st

11 st

5 st (+ en styrelseresa)

AU (arbetsutskott)

3 st

Revisorer

3 st

3 st

3 st

Valberedning

3 st

3 st

1 st

6 st

Ordförande
Paul Lindquist, M, Lidingö*
Vice ordförande
Lennart Gabrielsson, FP, Sollentuna*
Ledamöter

Ersättare

Torsten Sjögren, M, Danderyd

Jörgen Elfving, C, Danderyd

Ronnie Lundin, S, Sigtuna

Bo Göran Hellers, FP, Lidingö

Anders Ekegren, FP, Solna

Abir Karademir, S, Sigtuna

Torsten Björnsson, M, Täby

Gunnar Örneus, M, Sollentuna

Catharina Andersson, S, Upplands-Bro*

Magnus Nilsson, M, Solna

Per-Erik Kanström, M, Upplands Väsby

Mikael Zuhr, FP, Täby

Lars Filipoff, M, Vallentuna

Stanislaw Lewalski, M, Upplands-Bro

Lars Bryntesson, S, Värmdö

Ali Kashefi, S, Upplands Väsby

Eva Närvä-Eickenrodt, M, Nacka

Tommy Eckelöv, S, Vallentuna
Lars-Erik Alversjö, M, Värmdö
Gunnel Nyman Gräff, S, Nacka

Valberedning

Ersättare

Sven Kinnander, M, Solna (Ordförande)

Bengt Kullgard, M, Sollentuna

Sven Fjelkestam, FP, Täby

Jonas Uebel, FP, Täby

Jan Jogell, S, Sundbyberg

Leif Berglund, S, Upplands Väsby

Revisorer
Ledamöter

Revisorsersättare

Bo Klasmark, Täby

Jan Eckert, Upplands Väsby

Anders Sjölund, Täby

Lennart Sundquist, Solna

Bo Krogvig, Upplands Väsby

Ove Nilsson, Sollentuna

Biträde till revisorerna
Carin Hultgren, PwC

Ledning
Per Manhem, VD
* Ingår i arbetsutskottet (AU)
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Käppalaförbundets styrelse 2011–2014

Bakre raden från vänster: Lars Filipoff, Bo Göran Hellers, Torsten Björnsson, Gunnar Örneus, Per-Erik Kanström, Mikael Zuhr,
Jörgen Elfving, Anders Ekegren och Eva Närvä-Eickenrodt.
Främre raden från vänster: Paul Lindquist, Lars Bryntesson, Tommy Eckelöv, Ronnie Lundin, Catharina Andersson, Torsten Sjögren,
Abir Karademir och Stanislav Lewalski.
Saknas: Ali Kashefi, Lennart Gabrielsson, Magnus Nilsson, Gunnel Nyman Gräff och Lars-Erik Alversjö.

Viktiga händelser under året samt måluppfyllelse
I årsredovisningens verksamhetsberättelse kommen
teras viktigare händelser under året och förbundets
måluppfyllelse mer detaljerat. Sammanfattningsvis kan
konstateras att Käppalaförbundet under 2011 fortsatt
arbetet med att utveckla reningsprocesserna och att, på
ett miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt, ta till
vara de restprodukter som produceras.
Under 2011 har samtliga reningsmål uppnåtts. I sam
band med snösmältningen var flödena periodvis mycket
höga, men trots detta kunde bräddning undvikas. Detta
tack vare ett systematiskt åtgärdsarbete efter problemen
vid snösmältningen 2010.
De externa gasintäkterna har varit ca 5 000 tkr lägre
än beräknat eftersom SL och Käppalaförbundet inte

varit överens om tillämpningen av det leveransavtal som
upprättats mellan parterna. Detta har dock motverkats
ekonomiskt genom lägre driftskostnader och bättre
kostnadsuppföljningar inom främst drift och underhåll
under verksamhetsåret.
Samtidigt har ett omfattande arbete utförts avse
ende IT-stödet där i princip all utrustning bytts ut och
modern programvara införts. Detta arbete har genom
förts i samarbete med Norrvatten och inneburit sänkta
kostnader för bägge förbunden samtidigt som verk
samhetssystemens kvalitet förbättrats. Samverkans
formerna mellan förbunden har också utvärderats av
ett externt revisionsbolag under perioden med positivt
resultat.
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Resultat och finansiell ställning (2010 års värden
inom parentes)
Årets resultat är positivt, 11 053 tkr (25 665 tkr). Drifts
kostnaderna uppgår till 121 319 tkr (116 836 tkr), vilket
motsvarar en ökning med 2,7 %. Kapitalkostnaderna
steg under 2011 till sammanlagt 81 560 tkr (73 977 tkr).
De totala kostnaderna uppgår därmed till 204 311 tkr
(190 799 tkr). De totala kostnaderna är 2 782 tkr lägre än
budgeterat.
De totala intäkterna uppgår till 215 364 tkr
(216 470 tkr). Intäktsminskningen beror i huvudsak på
ett minskat uttag av kommunavgifter med 10 000 tkr
som kompenseras av ökade intäkter för i huvudsak for
donsgasproduktionen med 12 224 tkr jämfört med 2010.
Till detta ska också läggas att Käppalaförbundet under
året återbetalat 15 000 tkr till kommunerna från föregå
ende års resultat. Dessa återbetalningar har tagits direkt
från förbundets egna kapital och således inte alls påver
kat årets resultat. De stigande kapitalkostnaderna har
att göra med ökade avskrivningar för Käppala 2001 som
är progressiva (stigande ju längre tid som går fram tills
bokfört värde är 0). Under 2011 har dessutom maskinerna
för slamavvattning som anskaffats under 2008–2010 visat
sig kräva utökat underhåll vilket föranlett att avskriv
ningstiderna på dessa maskiner förkortats. Avvattnings
maskinerna hade från början en avskrivningstid på 15 år
vilket leverantören rekommenderat. Vår driftserfarenhet

efter cirka 4 års nyttjande har inneburit att livslängden
justerats till cirka 8 år. Det har medfört en engångseffekt
under 2011 på cirka 3 204 tkr i en engångsnedskrivning
vid korrigering av avskrivningstiden.
Även räntekostnaden är något högre under 2011 än
tidigare år eftersom marknadsräntorna höjts något under
året trots sjunkande styrräntor. Cirka 50 % av lånestocken
har säkrats i olika former av fasta räntesäkringsinstrument
i enlighet med den fastställda finanspolicyn. Käppala
förbundet har fortfarande en unikt låg räntekostnad
(medelräntan 2011-12-31 var 2,6 % på hela lånestocken)
men för varje låne- och ränteförfall som görs så kommer
givetvis marknadsvärderingarna att påverka kostnads
bilden. Idag tar kreditinstituten ofta ut en lite högre
säkerhetsmarginal än vad man gjort tidigare och då är det
inte i första hand räntesäkringstiden som avgör kostna
den. Vid årsskiftet 2011–2012 hade Käppalaförbundet en
negativ marknadsvärdering avseende de derivatsäkringar
som gjorts på 19 056 tkr. Det betyder att om samtliga
lån skulle sägas upp skulle man få betala 19 056 tkr till
marknaden i ränteskillnadsersättning. Om räntorna
stiger under säkringens löptid går marknadsvärderingen
i motsatt riktning. Värderingen ger egentligen bara en
momentan bild över hur räntorna förväntas förändras
under en säkrings löptid och säger inget om verkligt utfall.
Merparten av förbundets kostnader är oberoende
av mängden avloppsvatten som behandlas i verket. Ett

I nedanstående tabell redovisas några kostnadsposter både avseende förändring
gentemot föregående år och mot budget för 2011.
Kostnadsslag tkr

Utfall
2010

Utfall
2011

förändring
2010–2011

Budget
2011

Differens
Budget-utfall

24 710
1 579
5 156
9 526
9 004
28 257
550
7 692
15 151
10 501
4 703
48 334
25 627
9

25 580
1 988
5 392
10 912
9 146
27 598
360
8 826
15 453
9 140
8 425
52 648
28 783
60

870
409
236
1 386
142
-659
-190
1 134
302
-1 361
3 722
4 314
3 156
51

27 109
1570
5 564
9 000
8 280
28 000
525
9 761
18 900
12 633
4 837
52 404
26 970
0

-1 529
418
-172
1 912
866
-402
-165
-935
-3 447
-3 493
3 588
244
1 813
60

Summa bruttokostnader
Intäkter

190 799
16 470

204 311
25 364

13 512
8 894

207 093
29 715

-2 782
-4 351

Summa nettokostnader

174 329

178 947

4 618

177 378

1 569

Lönekostnader, traktamenten
Övriga personalkostnader
Pensionskostnader
Kemikalier
Slamomhändertagande
Elenergi
Eldningsolja, vatten
Material och förnödenheter
Entreprenader Produktion/Underhåll
Främmande arbete övrigt
Övriga kostnader
Avskrivningar
Räntenetto
Övriga finansiella kostnader
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relativt bra jämförelsetal utgörs därför av kostnaden per
personekvivalent (pe) som också utgör utgångspunkt för
kommunernas avgift till Käppalaförbundet. Kostnaden
per pe har sjunkit eftersom Käppalaförbundet fort
löpande sänkt sina nettokostnader för rening och antalet
pe hela tiden ökat. 2011 är kostnaden per pe 303 kr
(304 kr 2010). Trenden är nedåtgående och ska givetvis
vara det under år med låga kapitalkostnader och stabila
driftskostnader med få akuta problem samtidigt som
nettointäkterna ökar.
Det mest glädjande i 2011 års redovisning är den
goda budgetföljsamhet som uppvisas hos de olika
avdelningarna för andra året i rad. I stort sett alla
kostnadsposter följer budgeterade värden eller är lägre.
Det tyder dels på att organisationen blivit bättre på att
beräkna resursåtgång för planerad verksamhet, dels att
antalet oväntade händelser varit relativt fåtaliga eller
kunnat behandlas inom de resursramar som angivits.

Personalkostnader 2007–2011

Kommentarer till tabellen på föregående sida:

Volymberoende kostnader 2007–2011

Personal- och pensionskostnader
Personalkostnaderna ligger lägre än budget som en
följd av de personalförändringar som skett under året.
Något fler personer har slutat än beräknat vilket med
fört att inte alla vakanser fyllts och planerade rekryte
ringar kunnat genomföras i enlighet med budget.
Under 2012 kommer dock organisationen att vara
fulltalig vilket också innebär stigande personalkost
nader och ökat antal anställda jämfört med tidigare
år. Det är också en följd av satsningen på att med
egna medel försöka öka intäkterna för förbundets
försäljning av främst värmeenergi, biogas och närings
ämnen. Det märks också i lägre kostnader för främ
mande tjänster under året.
Kemikalier, slamomhändertagande och elenergi
Kostnadsposterna är huvudsakligen rörliga, det vill
säga de varierar med belastningen på verket och
marknadspriset på insatsvaror.
Elkostnaderna har i stort sett legat på samma
nivå som under 2010 trots en ökad förbrukning med
nästan 1 MWh under 2011 i och med att fordonsgas
anläggningen tagits i drift fullt ut. Det beror i sin tur
på sjunkande elpriser under året och en lyckosam
prissäkringsstrategi.
Kostnaderna för kemikalier och slamomhänder
tagande har dock överskridit budget för året. Det beror
på prisfluktuationer avseende kemikalierna men också
på ökade slamvolymer och högre priser.

tkr
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2007

2008

Lönekostnader, traktamenten

2009

2010

Övriga personalkostnader

2011
Pensionskostnader

Medelantalet anställda ökade under dessa år från 37 till 43 heltidstjänster.

tkr
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2007
Elenergi

2008

2009

Slamomhändertagande

2010

2011

Kemikalier

Övriga kostnader
I de övriga kostnaderna för driften ingår främst under
hållskostnader som materialinköp och inköp av olika
entreprenader som berör såväl drift som underhåll.
Dessa kostnader fluktuerar och har till stor del att göra
med ökade underhålls- och reparationsinsatser som
inte klassificerats som ersättningsinvesteringar. Dessa
varierar mellan åren och är ofta kopplade till ålder på
utrustning. Andelen planerade underhållsåtgärder har
ökat under åren allt eftersom anläggningen åldras.
En del av de lägre entreprenadkostnaderna kan också
förklaras med att samtliga entreprenadkontrakt setts
över under året och priserna har pressats.
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Kostnader avseende produktion och drift 2007–2011

Kapitalkostnader 2007–2011

tkr

tkr

80 000

110 000

70 000
100 000

60 000
90 000

50 000
40 000

80 000

30 000
70 000

20 000
2007
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2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Avskrivningar

Kapitalkostnader
Kapitalkostnaderna har minskat under de senaste åren
vilket dels har att göra med de progressiva avskriv
ningarna för Käppala 2001, dels med finanskrisen som
verkar bli långvarigare än man kunnat förutse. Under
2011 har dock denna trend brutits eftersom både
avskrivningar och räntor stigit.
Samtidigt har det också varit möjligt att minska den
totala låneskulden i och med att nettoinvesteringarna
varit låga under 2010 och 2011. Investeringarna under
året uppgick till 23 777 tkr, vilket kan jämföras med
31 014 tkr år 2010. Inför 2012 står dock Käppalaförbundet
för en rad större investeringar som på sikt medför lägre
driftskostnader.
Man kan alltså hävda att ekonomin för 2009–2011 har
utvecklats mycket positivt beroende på det gynnsamma
ränteläget samt avskrivningscyklerna i Käppala 2001.
Bägge dessa kostnadsposter förväntas dock stiga under
de kommande åren vilket redan har märkts under 2011.
Intäkter
Årets övriga intäkter understiger budget med 4 086 tkr
huvudsakligen beroende på bokföringsmässiga ned
skrivningar av gasintäkter till SL på grund av tolknings
tvist avseende leveransavtalet mellan parterna. För
handlingar pågår med SL avseende denna tvist.
Balanskravsresultat
Årets balanskravsresultat uppgår till 11 053 tkr
(25 665 tkr). Från föregående år har 15 000 tkr åter
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betalats till kommunerna direkt från eget kapital. Det
medför att soliditeten för Käppalaförbundet ligger kvar
på en nivå i linje med målsättningen för förbundet på
8,7 % (8,9 %).
Eftersom det råder viss oklarhet avseende intäkts
sidan för gasleveranser även under 2012 behöver
Käppalaförbundet ett stabilt eget kapital för att klara
eventuella resultatförsämringar utan att ta till oöverlagda
sparåtgärder som kan drabba såväl reningskvalitet som
det framtida avgiftsuttaget.

Driftredovisning – Budgetutfall per avdelning
2011 har avdelningarna uppvisat en mycket stor budget
överensstämmelse i utfallet. Större vikt har lagts vid
löpande uppföljningar och kostnadskontroll samtidigt
som budgeteringsmodellen nu använts under ett antal år
och därmed också ökat i säkerhet. Andelen oförutsedda
händelser har också minskat som en följd av detta.
Under året har ett nytt ekonomisystem införts i
organisationen som medför en större tillgänglighet för
medarbetarna inom organisationen att följa upp sin egen
verksamhet. Det kommer förhoppningsvis också att för
bättra den framtida budgeteringen och uppföljningen.
Både avdelningarna Verksamhetsstöd och Informa
tion förefaller ha överskridit sina budgetar. Det beror
främst på att budget och utfall inte helt är koordinerade
avseende det nya sättet att redovisa i enlighet med den
nya ekonomimodellen. Bägge avdelningarna bör också
tillföras intäkter som här fortfarande redovisas centralt.

DRIFTBUDGET tkr
Verksamhetsstöd
Information
Miljö och Kvalitet
Laboratorium
Uppströmsarbete
Resursutvinning
Projekt och Utveckling
Produktion

Budget
Helår 2011

Utfall
Helår 2011

Överskott
Underskott

Utfall
2010

% Budget
Utfall

-13 805
-3 569
-3 511
-4 508
-3 070
-11 143
-5 667
-80 798

-14 393
-3 748
-2 222
-3 894
-3 188
-11 052
-4 911
-77 910

-588
-179
1 289
614
-118
91
756
2 888

-13 276
-2 630
-2 217
-3 552
-3 123
-779
-5 783
-85 476

4,3 %
5,0 %
-36,7 %
-13,6 %
3,8 %
-0,8 %
-13,3 %
-3,6 %

-126 071

-121 319

4 752

-116 836

-3,8 %

Chefen för Avdelningen Miljö och kvalitet, som slu
tade sin anställning i mitten av verksamhetsåret, har inte
ersatts. Avdelningen stöttas med externa resurser.

Investeringar
Under 2011 har totalt 23 777 tkr (31 014 tkr) investerats i
förbundets anläggningar.
Totalt har pågående investeringar för 20 214 tkr
(68 062 tkr) avslutats under året. Den största enskilda in
vestering som avslutats är en ny anläggning för luktrening
och ventilation som byggts. Anläggningens anskaffnings
värde uppgår till 9 542 tkr vilket är något lägre än kalky
lerat/budgeterat. Utgifterna för de avslutade projekten
under 2011 är sammantaget 7 386 tkr lägre än budgeterat.
Av överskottet mellan budgeterade och avslutade
projekt på 165 550 tkr föreslås 146 787 tkr ombudgeteras
till kommande år för nya etapper av de pågående inves
teringarna.
De nu pågående projekten berör främst framtids
projekt som budgeterats för slutförande under 2012 och
framgent. De flesta projekten har påbörjats med medel
från oförutsedda investeringar där projekteringar är
menade att utföras.
I årsredovisningens tabelldel finns detaljerade upp
gifter om investeringarna under 2011.

Personal
Medelantalet anställda 2011 är 43 (40). En hel del
personalförändringar har genomförts. Till exempel har

två vakanser på uppströmsavdelningen tillsatts inklu
sive en ny chef för avdelningen. Under året har också
rekryteringen av två nya tjänster på Resursutvinnings
avdelningen påbörjats samtidigt som Produktionsavdel
ningen förstärkts. Dessutom delas fem tjänster inom
Information, Verksamhetsstöd och IT samt Labora
torium med Norrvatten.
Som påpekats tidigare är sjukfrånvaron mycket låg.
Under 2011 ökade den dock till 2,2 procent (1,7 procent).
Pensionsmedelsförvaltning redovisas i separat not.
Alla pensionsmedel återlånas i verksamheten.

Mål för god ekonomisk hushållning
Förbundsfullmäktige har angett ett antal finansiella
mål för god ekonomisk hushållning i enlighet med
kommunallagens direktiv.
Enligt kommunallagen ska också verksamhets
mässiga mål för god ekonomisk hushållning fastställas.
I de övergripande mål som kommenterats i verksamhets
berättelsen ingår mer eller mindre tydligt utryckt mål
för god ekonomisk hushållning och också de finansiella
övergripande målsättningarna.
Övrigt
För mer information avseende räkenskaper och verk
samhetsutfall hänvisas till bifogade resultat- och balans
räkningar, finansieringsanalys och noter.
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Styrelsens förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att förbundsfullmäktige beslutar
att
att
att

fastställa årets resultaträkning och balansräkning,
överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 146 787 tkr till
2012 års investeringar samt
i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2011

Lidingö 2012-03-27
Käppalaförbundets styrelse
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Paul Lindquist, Ordf

Lennart Gabrielsson, V.ordf.

Torsten Sjögren

Ronnie Lundin

Anders Ekegren

Torsten Björnsson

Catharina Andersson

Per-Erik Kanström

Lars Filipoff

Lars Bryntesson

Eva Närvä-Eickenrodt
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RESULTATRÄKNING (tkr)
Not

2011

2010

Årsavgifter

1

190 000

200 000

Övriga verksamhetsintäkter

1

25 364

16 470

215 364

216 470

-82 174

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Summa verksamhetsintäkter
VERKSAMHETENS KOSTNADER
Driftskostnader

2

-84 373

Övriga externa kostnader

2

-5 487

-3 312

-32 960

-31 350

Personalkostnader
Avskrivningar

3

Summa verksamhetskostnader
VERKSAMHETENS NETTORESULTAT

-52 648

-48 334

-175 468

-165 170

39 896

51 300

FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4

Summa finansiella poster
ÅRETS RESULTAT

69

7

-28 912

-25 643

-28 843

-25 636

11 053

25 665

Balanskravsresultat
Från föregående år
Årets resultat
Justeringar
Utgående balanskravsresultat

0

0

11 053

25 665

0

0

11 053

25 665

NYCKELTAL
Nettoresultat i förhållande till omsättning

14

18,5 %

23,7 %

Avskrivningar i % av totala kostnader

14

25,8 %

25,3 %

Finansnetto i % av totala kostnader

14

14,2 %

13,4 %

Antal årsanställda

11

43

40
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BALANSRÄKNING (tkr)
Not

2011-12-31

2010-12-31

Anläggningsutrustning och inventarier

5

239 233

245 776

Tunnlar, ledningar och byggnader

6

32 588

34 502

Projekt Käppala 2001

7

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

852 544

872 958

1 124 366

1 153 236

7 980

3 252

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Osäkra kundfordringar
Övriga fordringar

-8 003

0

5 524

7 032

Likvida medel

19 257

5 966

Summa omsättningstillgångar

24 757

16 250

1 149 123

1 169 486

99 749

103 696

11 053

25 665

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital

8

- därav årets resultat
Avsättningar
Avsättning för pensioner

607

574

Avsättning för löneskatt på pensioner

13

147

139

Summa avsättningar

754

713

Långfristiga skulder
Anläggningslån

4

1 414 508

623 274

Checkräkningskredit

4

-642 233

174 813

772 276

798 087

13 850

12 746

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9

31 412

24 825

Kortfristig del av långfristiga lån

4

226 913

226 913

Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda panter

4 169

2 505

276 344

266 989

1 149 123

1 169 486

Inga

Inga

12 076

11 107

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

10

Löneskatt på pensionsförpliktelser
Summa ansvarsförbindelser

2 930

2 695

15 006

13 802

8,9 %

NYCKELTAL
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Soliditet %

14

8,7 %

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse

14

7,4 %

7,7 %

Lånefinansiering %

14

68,7 %

69,2 %

Rörelsekapital, Mkr

14

-251,6

-250,7
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FINANSIERINGSANALYS (tkr)
2011

2010

Årets resultat

11 053

25 665

Justering för av- och nedskrivningar

52 648

48 334

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Justering för övriga likviditetspåverkande poster*
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

41

-40

63 742

73 959

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

4 784

-1 205

Ökning/minskning kortfristiga skulder

9 355

178 644

77 881

251 398

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-23 777

-31 014

Medel från investeringsverksamheten

-23 777

-31 014

Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utbetalad utdelning

-15 000

-12 300

-Amortering av skuld/+ upplåning

-25 812

-211 308

Medel från finansieringsverksamheten

-40 812

-223 608

13 292

-3 224

Likvida medel vid årets början

5 966

9 189

Likvida medel vid årets slut

19 257

5 966

Förändring av pensionsavsättning

41

-40

Summa

41

-40

Självfinansieringsgrad Avskrivningar/Nettoinvest.

221 %

156 %

Självfinansieringsgrad rullande 10 år

145 %

135 %

ÅRETS KASSAFLÖDE

*Övriga likviditetspåverkande poster
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Noter till resultat- och balansräkning
Allmänna redovisningsprinciper
Belopp anges i tkr om inte annat anges. Belopp inom
parentes avser föregående års värden.
Årsredovisningen är huvudsakligen uppställd enligt
den kommunala redovisningslagen, KRL, och anpassad
till den praxis som bland annat kommer till uttryck i
rekommendationer och uttalanden från Rådet för
kommunal redovisning.
Uppställningsformer
Uppställning och postindelning av resultaträkningen
avviker mot KRL eftersom verksamheten i Käppalaförbundet inte är skattefinansierad. Använd uppställningsform bedöms ge en mer rättvisande bild av den i
huvudsak avgiftsfinansierade verksamheten.
Värderingsprinciper med mera
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Periodisering av anslutningsavgifter
Käppalaförbundet tillämpar de vägledande principer för
redovisning inom VA-branschen som tagits fram under
2007 av branschorganisationen Svenskt Vatten. Det
innebär att de anslutningsavgifter (20,2 Mkr) som under
tidigare år erhållits från Nacka och Värmdö kommuner
periodiserats enligt följande: 10 Mkr har direkt intäktsförts eftersom de avser att täcka redan nedlagda eller
avskrivna kostnader i Käppalaförbundets anläggningar.
Resterande 10,2 Mkr kommer att intäktsföras under
2009–2029 i lika stora delar per helår då de avser att
täcka avskrivningar och övriga särkostnader för anslutningen av dessa kommuner under de aktuella åren.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till
belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 1
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VERKSAMHETENS INTÄKTER

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga
anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd.
Avskrivningen påbörjas från den månad då den tas i
bruk under verksamhetsåret.
Avskrivningstiden bedöms utifrån Svenska Kommunförbundets rekommendationer.
Anläggningsutrustning och inventarier skrivs av under
3, 5, 10, 15 respektive 20 år. Tunnlar, huvudledningar och
byggnader skrivs av under 30–50 år.
Käppala 2001 skrivs av under 10, 20, 35 respektive
50 år med tillämpning av real annuitetsmetod vilket
medför stigande planenliga avskrivningar under tillgångens livslängd.
Leasingåtaganden
Käppalaförbundet har endast obetydliga operationella
leasingåtaganden. Avtal har dock tecknats med en
lantbrukare om hyra av uppläggningsplats för slam. En
första förhöjd hyresavgift om 875 tkr har 2008 bokförts som förutbetald kostnad och kostnadsförs löpande
över hyreskontraktets återstående tid.
Finansiella leasingåtaganden saknas helt eller är av
obetydlig omfattning. Någon speciell redovisning av
dessa åtaganden har därför inte bedömts nödvändig
att genomföra.
Immateriella anläggningstillgångar
Bland de materiella anläggningstillgångarna redovisas
också utgifter för framtagning av IT-stöd avseende
underhållsplanering och redovisning. Utgifterna utgörs
av engångskostnader för programvarulicenser och
konsultinsatser i samband med anpassning av dessa.
Anskaffningsutgiften utgörs av cirka 1,4 Mkr (1,8 Mkr)
som skrivs av på fem år. Dessa tillgångar har inte särredovisatseftersom de utgör ett relativt lågt värde i
förhållande till de materiella tillgångarna.

2011

2010

Årsavgifter
Energiförsäljning
Övriga intäkter
Anslutningsavgifter (se redovisningsprinciper)

190 000
20 950
3 902
512

200 000
11 604
4 354
512

Summa

215 364

216 470
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Not 2

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Personalkostnader
Pensionskostnader
Kemikalier
Slamomhändertagande
Energi
Underhållskostnader
Övriga kostnader
Summa

Not 3

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

2011

2010

27 568
5 392
10 912
9 146
27 598
33 779
8 425

25 389
5 156
9 526
9 004
28 257
30 954
8 543

122 820

116 829

2011

2010

Anläggningsutrustning och inventarier *)
Tunnlar, huvudledningar och byggnader
Käppala 2001 HD 1
Käppala 2001 HD 2

30 321
1 915
14 929
5 484

26 228
1 915
14 117
6 075

Summa
I posten ingår en förändring av avskrivningstid för avvattningsmaskiner som sänkts från 15 till 8 år.
Engångseffekt 2011 är ca 3,2 Mkr.

52 648

48 334

*)
Not 4

FINANSIELLA KOSTNADER

2011

2010

Räntor på lån och checkkrediter
Övriga finansiella kostnader

28 852
60

25 634
9

Summa

28 912

25 643

2 011
999 189
3,2 år
40,20 %
2,60 %
-19 055

2 010
1 009 668
3,1 år
40,51 %
2,77 %
2 322

Lån hos kreditinstitut
Lånevolym inkl checkräkning (max 1.400.000)
Återsstående konverteringstid (min 2 år)
Andel justering inom 12 mån (30 %–50 %)
Bruttosnittränta (momentan 31/12)
Marknadsvärde derivat (tkr)
Not 5

ANLÄGGNINGSUTRUSTNING OCH INVENTARIER
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Investeringsbidrag med mera
Utrangeringar, försäljningar med mera
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar, försäljningar med mera
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
PÅGÅENDE INVESTERINGAR
Ingående anskaffningsvärde
Avslutade investeringar
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 6

TUNNLAR, HUVUDLEDNINGAR OCH BYGGNADER
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Taxeringsvärde fastigheter

2011

2010

479 881
20 214
0
0
500 095

411 819
68 062
0
0
479 881

-237 561
-30 321
0
-267 882
232 214

-211 333
-26 228
0
-237 561
242 320

3 456
-20 214
23 777
7 020

40 504
-68 062
31 014
3 456

2011

2010

233 376
0
233 376

233 376
0
233 376

-198 875
-1 915
-200 788
32 588

-196 959
-1 915
-198 874
34 503

868

852
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Not 7

KÄPPALA 2001 HD1 och HD 2

2011

2010

1 304 600
-3 650
0
-30 605
1 270 345

1 304 600
-3 650
0
-30 605
1 270 345

-397 388
0
-20 413
-417 801
852 544

-377 196
0
-20 192
-397 388
872 957

Årets
resultat

Övrigt eget
kapital

Summa
103 697

Ingående anskaffningsvärde
Utrangeringar, försäljningar med mera
Årets anskaffningar
Anslutningsavgift Nacka
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Utrangeringar, försäljningar med mera
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Not 8

EGET KAPITAL
Driftfond

Pensionsförpliktelser

IB
Omföring
Utdelning

24 981

14 768

25 664

38 284

25 664
-15 000

992

-25 664

-992

35 645

15 760

11 053

Årets Resultat
UB

0
-15 000

11 053

11 053
37 292

99 749

Som en del av det egna kapitalet redovisas Käppalaförbundets pensionsförpliktelse samt särskild löneskatt på denna. Beloppen finns dessutom redovisade som en ansvarsförbindelse i enlighet med nu gällande lagstiftning.
Not 9

Not 10

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Upplupna räntor
Semesterlöneskuld
Löneskatteskuld
Arbetsgivaravgifter
Recipientundersökning
Upplupna övriga kostnader
Förutbetalda anslutningsavgifter

2011
6 612
1 150
1 056
893
520
12 137
9 045

2010
7 186
1 091
984
864
520
4 623
9 557

Summa

31 412

24 825

ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998-01-01, enligt PA-KL, uppgår till belopp motsvarande av Kommunernas pensionsanstalt, KPA,
utförd beräkning till 12 076 tkr (11 107 tkr) samt löneskatt 2 930 tkr (2 695 tkr).

Not 11

PERSONAL

2011

2010

43
14

40
13

Löner och andra ersättningar
Styrelse och direktör
Övriga befattningshavare

1 555
19 556

1 504
17 436

Summa

21 111

18 940

2011

2010

Sjukfrånvaro –29 år
Sjukfrånvaro 30–49 år
Sjukfrånvaro 50–år

3,14 %
1,12 %

2,64 %
1,15 %

Kvinnor
Män
Sjukfrånvaro totalt
Varav långtidssjukfrånvaro > 60 dagar utgjorde

3,64 %
1,46 %
2,21 %
8,46 %

3,20 %
1,00 %
1,70 %
0,00 %

Medelantal årsanställda
Varav kvinnor

Direktören erhåller pensionsförmån motsvarande normal nivå enligt ITP-plan.
Vid uppsägning från förbundets sida har direktören rätt att erhålla 24 månadslöner.
Not 12

REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas inte för gruppen
anställda under 29 år då de är färre än 10 personer vilket kan medföra möjlighet att identifiera enskilda
medarbetare.
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Not 13

PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING

2011

2010

Avsättning för pensioner med mera
Ansvarsförbindelser för pensioner
– Finansiella placeringar för pensioner

754
15 006
0

713
13 802
0

Totala förpliktelser

15 760

14 515

Återlåning i verksamheten

15 760

14 515

100 %

100 %

Auktualitetsgrad

Pensionsåtagandet är värderat med hjälp av KPA och de antaganden de tillämpar vid beräkningar av skulden. Särskild löneskatt uppgår till
24,26 % och betalas i samband med utbetalning av pensionsmedel. Inga övriga pensionsåtaganden förutom de av KPA förvaltade pensionerna förväntas uppstå. Käppalaförbundet betalar löpande pensionspremier till SPP avseende pensionsförpliktelser uppkomna efter 1998
varför ingen tillkommande skuld redovisas.
Not 14

NYCKELTALSDEFINITIONER
Nettoresultat i förhållande till omsättning

Nettoresultat dividerat med summa verksamhetsintäkter.

Avskrivningar i procent av totala kostnader

Avskrivningar dividerat med summan av verksamhets
kostnader, avskrivningar och finansiella kostnader.
Summa finansiella poster dividerat med summan av verksamhetskostnader, avskrivningar och finansiella kostnader.
Summa eget kapital dividerat med summa tillgångar.

Finansnetto i procent av totala kostnader
Soliditet procent

Rörelsekapital, Mkr

Långfristiga räntebärande lån dividerat med anläggningstillgångarna.
Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Självfinansieringsgrad %

Avskrivningar dividerat med nettoinvesteringar

Andel av VA-kostnaderna, Typhus A

Typhus A (taxa) – genomsnittlig årskostnad i Stockholms
län. Käppalaförbundets andel för 225 m3 gånger årets
nettokostnad per m3 behandlat avloppsvatten. Typhus A =
normalvilla med 150 m3 i årlig vattenförbrukning + 50 %.

Lånefinansiering procent

MEDLEMSANDELAR

Varje förbundsmedlems andel i förbundets tillgångar står i samma förhållande till värdet av alla förbundets till
gångar som summan av medlemmens till och med näst föregående år inbetalade avgifter utom drift- och tilläggsavgifter samt särskilda avgifter till summan av alla för samma tid till förbundet erlagda avgifter med nämnda undantag
(§ 10 i förbundsordningen). Medlemmens andel i ansvarigheten för förbundets skulder och andra förbindelser står i
samma förhållande till förbundets samtliga förbindelser som i första stycket angetts.

Medlemsandelar, MKR

Ackumulerade kapitalkostnader
1971–2010

Kommunernas andelstal i %

Danderyd

158

7,8 %

Lidingö

205

10,2 %

Nacka

61

3,0 %

Sigtuna

201

10,0 %

Sollentuna

298

14,8 %

Solna

396

19,7 %

Täby

280

13,9 %

Upplands-Bro

112

5,6 %

Upplands Väsby

189

9,4 %

Vallentuna

94

4,7 %

Värmdö

17

0,8 %

2 012

100,0 %

Total kapitalkostnad
Från den 1 april 2006 gäller ny taxemodell med pe-avgift i stället för kapitalavgift.
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Budgetuppföljning (tkr)
Budget
Helår 2011

Utfall
Helår 2011

Överskott
Underskott

Utfall
2010

DRIFTBUDGET
Verksamhetsstöd

-13 805

-14 393

-588

-13 276

Information

-3 569

-3 748

-179

-2 630

Miljö och Kvalitet

-3 511

-2 222

1 289

-2 217

Laboratorium

-4 508

-3 894

614

-3 552

Uppströmsarbete

-3 070

-3 188

-118

-3 123

Resursutvinning

-11 143

-11 052

91

-779

-5 667

-4 911

756

-5 783

Projekt och Utveckling
Produktion

-80 798

-77 910

2 888

-85 476

-126 071

-121 319

4 752

-116 836

Avskrivningar

-52 404

-52 648

-244

-48 334

Räntekostnader

-26 920

-28 912

-1 992

-25 643

-79 324

-81 560

-2 236

-73 977

190 000

190 000

0

200 000

27 968

23 863

-4 105

16 470

50

69

19

7

218 018

213 932

-4 086

216 477

12 623

11 053

-1 570

25 665

4 450

3 264

1 186

316

150

180

-30

234

1 200

10

1 190

408

900

827

73

793

93 150

19 496

73 654

29 263

99 850

23 777

76 073

31 014

Budget
Helår 2011

Utfall
2011

Avvikelse
Budget

Utfall
2010

190 000

190 000

0

200 000

29 715

25 364

-4 352

16 470

Summa intäkter

219 715

215 364

-4 352

216 470

Driftskostnader

-85 941

-84 373

1 568

-82 174

-6 632

-5 487

1 146

-3 312

Personalkostnader

-35 245

-32 960

2 285

-31 350

Av- och nedskrivningar

-52 404

-52 648

-244

-48 334

-180 223

-175 468

4 755

-165 170

39 493

39 896

403

51 300

Kapitalkostnader

Intäkter
Årsavgifter
Övriga intäkter
Ränteintäkter

RESULTAT
INVESTERINGAR
Verksamhetsstöd
Laboratorium
Miljö & Kvalitet
Uppström
Resursutvinning
Produktion

RESULTATRÄKNING
Årsavgifter
Övriga intäkter

Övriga externa kostnader

Summa kostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
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0

50

69

19

7

-26 920

-28 912

-1 992

-25 643

12 623

11 053

-1 570

25 664

KOSTNADSUTVECKLING (tkr)
Kostnadsslag
Lönekostnader, traktamenten

Utfall
2007

Utfall
2008

Utfall
2009

Utfall
2010

Utfall
2011

Budget
2011
27 109

20 322

21 482

22 142

24 710

25 580

Övriga personalkostnader

1 109

951

1 146

1 579

1 988

1570

Pensionskostnader

3 533

5 252

5 323

5 156

5 392

5 564

6 221

7 342

8 742

9 526

10 912

9 000

Slamomhändertagande

Kemikalier

10 636

13 110

11 288

9 004

9 146

8 280

Elenergi

21 091

22 587

28 688

28 257

27 598

28 000

433

300

487

550

360

525

Eldningsolja, vatten
Material och förnödenheter
Entreprenader Produktion/Underhåll

5 869

5 683

8 363

7 692

8 826

9 761

15 632

13 098

16 776

15 151

15 453

18 900
12 633

Främmande arbete övrigt

6 699

6 105

9 208

10 501

9 140

Övriga kostnader

6 635

4 182

5 684

4 703

8 425

4 837

Avskrivningar

62 606

55 506

53 180

48 334

52 648

52 404

Räntenetto

41 314

51 124

31 316

25 627

28 783

26 970

8

9

16

9

60

0

202 108

206 731

202 358

190 799

204 311

207 093

18 042

10 072

16 071

16 470

25 364

29 715

184 751

196 659

187 500

174 329

178 947

177 378

Summa bruttokostnader exklusive avskrivningar och räntor

98 865

100 092

117 847

116 829

122 820

127 719

Summa nettokostnader exklusive avskrivningar och räntor

80 823

90 020

102 988

100 359

97 456

98 004

Övriga finansiella kostnader
Summa bruttokostnader
Intäkter
Summa nettokostnader

Resultat

-2 034

295

22 631

25 665

11 053

12 623

Nettoinvesteringar

28 172

58 501

61 982

31 014

23 777

99 850
540 000

526 000

530 000

540 000

573 680

590 000

Behandlad avloppsvattenmängd milj m 3

Antal pe

51,2

56,5

50,4

51,8

51,6

55

Netto behandlingskostnad kr/m3 avloppsvatten

3,61

3,48

3,72

3,37

3,47

3,23

Netto behandlingskostnad Kr/pe

351

371

347

304

303

328

Käppalaförbundets andel av den genomsnittliga totala VA-kostnaden för två typhus i Stockholms län
Typhus A = normalvilla med 150 m3 i årlig vattenförbrukning.
Typhus B = flerbostadshus med 15 lägenheter och 2 000 m3 i årlig vattenförbrukning.
Beräkningarna utgår från att vattenförbrukningen ökas med 50 procent.
tkr

2007

2008

2009

2010

2011

Typhus A (taxa) – genomsnittlig årskostnad i Stockholms län

3 880

3 960

4 230

4 379

4 520

20,90 %

19,80 %

19,79 %

17,29 %

17,26 %

39 930

39 901

41 202

42 410

43 976

27,50 %

26,30 %

27,09 %

23,81 %

23,66 %

Käppalaförbundets andel 225 m3
Typhus B (taxa) – genomsnittlig årskostnad i Stockholms län
Käppalaförbundets andel 3 000 m

3
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2011 års Investeringsprojekt (tkr)
Överförs
IB
UB Varav IB från Avslutas
Acku Budget
2010
2011 till Budget
2011 1/1/2011 12/31/2011 Utbet.
mulerad
2012
2011
Budget-11
Ozon Scrubber (RENAT)
Rens o Tugger Långängstrand
Nya kedjor ES07-11
Reinvesteringar
Dispergering Överskottsslam
Värme kyla ovan mark
Pannor
Oförutsedda investeringar
Fordon
Ombyggnad Kemicond Kont. Drift
Ombyggnad datorrum
STIL
Fordonsgas etapp 2
Hissar
Tankstation fordonsgas
Nya slamnivåmätare ES
AMPTS
Uppgradera försökslinjer BB01+
BB11
Om- och tillbyggnad kontor+
lab+KO00
Ombyggnad slamcistern

10 000
4 600
3 600
3 000
2 500
6 051
3 403
6 000
649
2 000
200
110 000
6 591
1 000
3 000
700
150
2 000

500

500

Summa Produktion

173 944

93 150

1 006

210
0

8 536
93
74
1 975
0
256
469
3 611
939
108
46
1 619
300
108
0
0
210
0

1 006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298
538
0
0
0
0
0
0

180

1 333

1 153

180

0

0

0

2 022

21 518

19 496

2 021

14 817

141 607

6 312

53
142

158
194

53
142
0
39

158
194

-38
-94

0

0
0
1 000
138

352

1 138

-132

3 000
2 500
6 000
2 000
200
60 000

298
538

1 000
3 000
700
150
2 000

8 000

8 000

9 542
93
74
1 975
0
256
469
3 611
939
108
344
2 157
300
108
0

9 540
93
1 825

469
1 097
939
344
300

210

0
0
3 526
0
2 500
5 795
0
0
0
1 892
0
107 843
6 291
892
3 000
700
0
2 000

458

1 025

2 934
2 389
-290
-144

-60

6 667
500

Provtagare reinvestering
Provväxlare
On-line instrument
Lims

120
100
1 000
200

1 000
200

39

62

105
52
0
23

Summa Laboratorium

1 420

1 200

234

414

180

234

E Waste
Kontorsutrustning
Office
Movex uppgradering
Hårdvara arbetsstationer mm
Ekonomisystem – Lånetreskontra
Windows 7

650
700
800
3 000
2 100
1 800
300

50
700
600
2 000
800
300

0
104
65
1 351
1 386
57
303

0
104
65
1 351
1 386
57
303

0
0
0
0
0
0
0

303

650
0
0
1 649
0
1 743
0

Summa Verksamhetsstöd

9 350

4 450

0

3 264

3 264

0

3 209

4 043

Miljöprestanda
Mupp-utveckling

50
100

50
100

202
206

202
216

0
10

202
206

0
216

0
0

-116

Summa Miljö och kvalitet

150

150

408

418

10

408

216

0

-116

104
65
1 351
1 386

596
735
714
-3
2 042

EnvoMap

900

900

793

1 620

827

793

1 620

0

-720

Summa Uppström

900

900

793

1 620

827

793

1 620

0

-720

185 764

99 850

3 457

27 234

23 777

3 457

20 214

146 787

7 386

Totalt

38

3 200
900

Differens
Utfall
Budget
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Revisionsberättelse för år 2011
Vi har granskat styrelsens verksamhet och räkenskaper
för år 2011. Granskningen har utförts enligt kommunal
lagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
förbundets revisionsreglemente.
Vår revision har omfattat att löpande granska och ta
del av styrelsens protokoll och övriga handlingar som ger
information om förbundets verksamhet och ekonomi.
Under året har delårsrapporten granskats och utlåtan
det från revisionen har tillsänts Förbundsfullmäktige.
Vidare har den interna kontrollen avseende förtroende
känsliga poster och hantering av anställdas bisysslor
granskats. En särskild rapport med bedömning av den
interna kontrollen samt ett antal rekommendationer i
syfte att stärka den interna kontrollen har överlämnats
till VD.
Förbundsstyrelsens årsredovisning 2011 har varit
föremål för granskning och har haft den omfattning
och inriktning samt givit det resultat som framgår av en
särskild granskningsrapport. Granskningsrapporterna
tillsänds Förbundsstyrelsen och Förbundsfullmäktige i
samband med att denna revisionsberättelse avlämnas.
Årets resultat uppgår till 11 053 tkr. Under 2011 redo
visar inte förbundet några realisationsvinster. Någon
reglering av tidigare år underskott föreligger heller inte
så resultatet vid avstämning gentemot balanskravet är
detsamma och uppgår till 11 053 tkr.
Förbundsfullmäktige har i budget för 2011 och verk
samhetsplan för år 2011–2015 fastställt såväl finansiella
mål som verksamhetsmässiga mål inom fem områden
som alla har bäring på god ekonomisk hushållning och
förbundets vision. Områdena är; miljö, driftssäkerhet,
effektivitet, utveckling och finansiella mål.
Enligt kommunallagens kapitel 9 § 9 a skall vi
bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de

mål för den ekonomiska förvaltningen, ur ett verksam
hetsmässigt såväl som ett finansiellt perspektiv, som
förbundsfullmäktige beslutat om i årsbudgeten och
flerårsplanen.
Vi bedömer att:
• Årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet
av verksamheten, verksamhetens finansiering och
den ekonomiska ställningen.
• Årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god
redovisningssed.
• Förbundet arbetar seriöst med såväl de finansiella
som verksamhetsmässiga målen. I årsredovisningen
redovisas på ett informativt sätt de aktiviteter som
genomförts under året för att uppnå de fem övergri
pande målen och statusen på dessa. Bedömningen
av måluppfyllelse försvåras dock då flertalet mål inte
fullt ut är mätbara under perioden.
• De finansiella målen, som följs upp i årsredovisningen,
uppnås i och med Käppalaförbundets resultat och
ställning.
• Måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen
inom områdena; miljö, driftssäkerhet, effektivitet
och utveckling bedöms i huvudsak vara uppfyllda
utifrån redovisad målstatus och genomförda aktivi
teter under året.
Vi tillstyrker att:
• Förbundsstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i
detta organ beviljas ansvarsfrihet.
• Förbundets årsredovisning godkänns. Den är i allt
väsentligt upprättad i enlighet med kommunala redo
visningslagen och god redovisningssed.

Lidingö 2012-04-16

Bo Klasmark			Bo Krogvig			Anders Sjölund
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1 Silhallen Vattnet pumpas upp till silgaller där
framförallt toalettpapper avskiljs.
2 Luktrening Illaluktande luft från Käppalaverket tas
bort i en reningsanläggning.
3 Sandfång Här avlägsnas sand som annars skulle
störa driften i de senare reningsstegen. Sanden tvättas och
hygieniseras och kan sedan återanvändas.
4 Försedimentering De flesta partiklar sedimenterar,
sjunker till botten och går vidare till slambehandling (9).
5 Biobassänger I biobassänger bryter naturligt
förekommande mikroorganismer ner olika organiska
föroreningar. Fosfor tas upp av dessa och stannar i
slammet. Kväveföreningar omvandlas till kvävgas och
avgår med ventilationsluften.
6 Eftersedimentering Slammet som bildas i bio
bassängen sjunker till botten i eftersedimenteringsbassängen. Huvuddelen pumpas tillbaka till biobassängen.
Överskottet går vidare till slambehandling (9)
7 Sandfilter De partiklar som inte sjunker till botten i
eftersedimenteringsbassängen tas om hand i ett sandfilter.
Vattnet silas genom en sandbädd och det renade vattnet
släpps ut på 45 meters djup i Saltsjön mellan Lidingö och
Nacka.
8 Kemisk rening Den fosfor som den biologiska reningen
inte tar hand om fälls ut med hjälp av järnsulfat. Järnsulfat
tillsätts i biobassängerna och före sandfiltren.
9 Slambehandling Slammet från för- och efter
sedimenteringsbassängerna bryts ned av mikroorganismer
i en syrefri och varm miljö i två rötkammare. Vid
nedbrytningen bildas biogas som till 60–65 procent består
av metan (11). Det delvis nedbrutna slammet avvattnas
sedan (11).
10 Fordonsgasanläggning Biogasen som bildas
vid rötningen innehåller 60–65 procent metan och
30–35 procent koldioxid. I fordonsgasanläggningen tas
koldioxiden bort med hjälp av en vattenskrubber, gasen
uppgraderas därmed till fordonsbränslekvalitet med minst
97 procent metan.
11 Slamavvattning (Kemicond) I Kemicondprocessen
behandlas slammet med kemikalier (svavelsyra
och väteperoxid) och pressas så att vattenhalten
minskas. I processen dödas också mikroorganismerna.
Käppalaförbundets slam håller god kvalitet och innehåller
endast låga halter metaller.
12 Värmecentral En mindre del av den producerade
biogasen bränns i två gaspannor. Värmen som bildas
används inom verket för uppvärmning. Överskottet
levereras till Lidingö stads fjärrvärmenät.
13 Värmepump En delström av det renade avloppsvattnet
leds till en värmepump. Värmen som utvinns värmer
bostäderna i Gåshaga.iska
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Käppalaförbundet
Post Box 3095, 181 03 Lidingö
Besök Södra Kungsvägen 315
Tel 08-766 67 00
Fax 08-766 67 01
E-post kappala@kappala.se
Hemsida www.kappala.se
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