
Justerades sign Utdragsbestyrkare 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sid 

2022-06-08 1 (10) 
Diarienummer 

Norrvatten 
Förbundsstyrelsen 

NV2022-004 

Tid och plats Onsdagen den 8 juni 2022, kl. 17:15 – 17:55 
Hufvudsta gård, Solna 

Närvarande Se närvarolista på nästa sida 

Övriga deltagare Håkan Falk, VD 
Cecilia Hobbs, 
kommunikationsansvarig 
David Lundqvist, chef 
Verksamhetsstöd 
Johan Wallberg, projekt- och 
entreprenadchef 
Håkan Eklund, produktionschef 
Daniel Hellström, kvalitet- och 
utvecklingschef 
Annika Palmgren, 
förbundssekreterare 

Utses att justera Catharina Andersson 

Justeringens tid och 
plats 

2022-06-22 
Förvaltningsbyggnaden, Sundbyberg 

Paragrafer Underskrifter 
33 - 46 

Annika Palmgren, sekreterare 

Pehr Granfalk, ordförande 

Catharina Andersson, justerande 

Anslag/bevisProtokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Norrvatten, Förbundsstyrelsen 

Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Datum 
2022-06-08 2022-06-22 2022-07-13 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg 

Underskrift 

Annika Palmgren, sekreterare 
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Kommun Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare 
Solna Pehr Granfalk M X Åsa Söderbergh, Sollentuna M X 
Sundbyberg Peter Schilling S X Signe Levin, Solna S X 
Upplands Väsby Ann-Christin Frickner C X Göran Nilsson, Knivsta M X 
Järfälla Björn Lindforss M - Å. Söderbergh Mailis Dahlberg, Vaxholm C - 
Upplands-Bro Catharina Andersson S X Inger Olsson-Blomberg, Danderyd M X 
Vallentuna Lars Carlsson C X Anne Marie Leijon, Sollentuna S X 
Täby Erik Andersson M X Gunnar Balfe, Sigtuna M X 
Upplands-Bro Jan-Erik Björk KD - G. Nilsson Emanuel Alvarez, Järfälla MP X 
Sigtuna Ronnie Lundin S X Conny Söderström, Österåker M X 
Norrtälje Tommy Lundqvist C X Annica Nordgren, Täby C X 
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Upprop 

§ 33 

Vid uppropet noterades 8 ledamöter och 9 ersättare. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att förbundsstyrelsen är beslutsmässig. 

Val av justerare 

§ 34 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att jämte ordföranden justera protokollet utse Catharina Andersson. 

VD-information 

§ 35 

VD Håkan Falk informerade förbundsstyrelsen att på grund av rådande omvärldsfaktorer 
avvaktar förvaltningen att lägga fram budgetförutsättningarna till efter sommaren för att få 
säkrare siffror. Troligtvis kommer förvaltningen inte behöva gå ut med någon vädjan att 
spara vatten då vår och försommar har varit kall. Norrvatten deltog i Solna stads 
nationaldagsfirande i Hagaparken där medarbetare delade ut vattenflaskor. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att lägga informationen till handlingarna. 
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Verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning för första kvartalet 2022 (NV2022- 
015) 

§ 36 

Chef för Verksamhetsstöd David Lundqvist redovisade verksamhetsrapport och ekonomisk 
uppföljning för första kvartalet 2022. Under första kvartalet har arbetet med NFVP, 
Norrvattens framtida vattenproduktion fortsatt, två nya policyer har antagits av 
förbundsfullmäktige: kommunikationspolicy och säkerhetspolicy. Förvaltningen har justerat 
krisorganisationen så att nu är säkerhetschefen även krischef. På grund av stigande priser på 
kemikalier, elenergi och räntor kommer förbundet inte att nå budgeterat resultat, trots att 
första kvartalet visar på positiva siffror. För att komma närmare budget undersöker 
förvaltningen andra sätt att köpa in kemikalier och samordna upphandlingar med andra 
aktörer. Några planerade investeringar skjuts på framtiden. Hittills i år har 60 Mkr i 
investeringar upparbetats. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna. 

Norrvattens reservvattenförsörjning – aktuellt läge och planerade insatser 

§ 37 

Kvalitet- och utvecklingschef Daniel Hellström redovisade aktuellt läge och planerade 
insatser för Norrvattens reservvattenförsörjning. Förbundets nuvarande strategi för 
reservvatten antogs 2019 och går ut bland annat på att stärka robusthet och redundans för 
Görvälnverket, skydda grundvattentäkter, utveckla samarbetet med Stockholm Vatten och 
Avfall samt fortsätta utreda utbyte av reservvatten med Uppsala Vatten och Avfall. 

För att stärka robusthet och redundans genomförs investeringsprojekt på Görvälnverket samt 
inom projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP. Bland annat har flotation 
införts för öka kapaciteten och det pågår arbete med att byta till nytt filtermaterial i 
sandfiltren. Inom NFVP pågår förutom kompletterande kapacitet även utökad 
reningsförmåga för det befintliga vattenverket. 

För att stärka skyddet av grundvattentäkter pågår bland annat riskutredning för norra 
Stockholmsåsen och UV-aggregat har installerats i Ulriksdals grundvattenverk. 
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Förbundet arbetar också med att uppdatera vattenskyddsområdena men det påverkas av 
långsamma processer med samverkande myndigheter. Förbundet för dialog med 
Livsmedelsverket för undantag av kvalitetsavvikelser avseende reservvatten. 

Tidigare genomförda utredningar och försök med infiltration för att förstärka kapaciteten och 
förbättra kvaliteten följs upp 2022 – 2023. Förbundet har mottagit 1 Mkr i bidrag för tryggad 
tillgång till dricksvatten av Länsstyrelsen. Bidraget avser konstgjord infiltration i ett 
reservvattensyfte för Hammarby och Märsta grundvattenmagasin. 

Stockholm Vatten och Avfalls leveransförmåga är i avtagande. För att bibehålla nuvarande 
överföringskapacitet krävs åtgärder i deras ledningsnät och produktionsanläggningar. Dialog 
med SVOA pågår avseende stärkning av leveranssäkerheten i regionen med utgångspunkt i 
den regionala vattenförsörjningsplanen. 

Utredningen för att möjliggöra utbyte av reservvatten med Uppsala Vatten och Avfall 
fortsätter. En sådan koppling skulle skapa redundans för Knivsta samt möjlighet till 
reservvattenförsörjning för både Norrvatten och Uppsala. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att lägga informationen till handlingarna. 
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Livsmedelsverkets förslag till nya föreskrifter om dricksvatten 

§ 38 

Kvalitet- och utvecklingschef Daniel Hellström redovisade Livsmedelsverkets förslag till 
nya föreskrifter om som rör dricksvattenproduktion och distribution. Det nya 
dricksvattendirektivet ska implementeras 2023, och Livsmedelsverkets remiss ska besvaras 
senast 17 juni. 

De största förändringarna i föreskrifterna är bland annat användning av en riskbaserad metod 
för dricksvattensäkerhet och endast ett gränsvärde kommer att vara aktuellt, det vill säga att 
tjänligt med anmärkning eller otjänligt kommer att tas bort. Det kommer att vara upp till 
producenten att avgöra om överskridande av gränsvärde är hälsoskadligt eller inte. 

Det kommer att införas krav på provtagning av råvatten, vilket förbundet redan gör och 
kraftigt skärpta gränsvärden för fyra PFAS-ämnen samt arsenik, bly och kadmium. 

Förbundet har fått bidrag från Länsstyrelsen för att kartlägga PFAS i östra Mälaren. 
Utredningen kommer att genomföras i samarbete med Ekerö kommun, Järfälla kommun, 
Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall. 

De nya föreskrifter innebär utmaningar i och med att stort ansvar läggs på 
dricksvattenproducenten och det nya gränsvärdet för PFAS (4 ng/l) då åtgärder krävs från 
och med 2026. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att lägga informationen till handlingarna. 

Norrvattens framtida vattenproduktion, status i projektet 

§ 39 

Projekt- och entreprenadchef Johan Wallberg informerade om status i projektet, Norrvattens 
framtida vattenproduktion. Inom olika delar av projektet förekommer risker med bland annat 
tidsförskjutningar avseende detaljplan, säkerhetslagstiftning samt beredskapskrav för 
lagringskapacitet. Riskerna avseende kostnader påverkas framför allt av de ökande priserna 
på material såsom stål, betong och kemikalier. 

Tidplanen ligger kvar än så länge och under sommaren kommer samråd avseende 
detaljplanen att pågå och förhoppningsvis blir den antagen under andra kvartalet 2023. Att 
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detaljplanen är antagen är en förutsättning för att kunna söka tillstånd för vattenverksamhet. 
Bygget av det kompletterande vattenverket planeras att pågå fram till 2028. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att lägga informationen till handlingarna. 

Norrvattens yttrande i mål M 1167-20, Energianläggning i Lövsta (NV2019-074) 

§ 40 

På grund av jäv deltar inte Lars Carlsson (C) i handläggningen av detta ärende. 

VD Håkan Falk redovisade Norrvattens yttrande i mål M 1167-20, Energianläggning i 
Lövsta. Förbundets remissvar handlar återigen om att Stockholm Exergi inte svarar upp till 
de krav som ställs för att skydda dricksvattnet. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att lägga informationen till handlingarna. 

Revisionsrapport: granskning av årsredovisning 2021 

§ 41 

Förelåg granskningsrapport från sakkunniga revisorerna avseende årsredovisning 2021, god 
ekonomisk hållning samt förutsättningar för projektet Norrvattens framtida 
vattenproduktion. För de tre revisionsrapporter förekommer inga väsentliga avvikelser. 
Avseende granskning av förutsättningar för NFVP rekommenderas att förvaltningen 
fastställer en internkontrollplan samt en ekonomisk styrmodell. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att lägga informationen till handlingarna. 
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Delegationsbeslut (NV2022-011) 

§ 42 

Förelåg anmälan om delegationsbeslut. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att godkänna anmälan och lägga densamma till handlingarna. 

Reviderad instruktion för inköp av elenergi (NV2022-169) 

§ 43 

Förelåg förslag till reviderad instruktion för inköp av elenergi. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att godkänna den reviderade instruktionen för inköp av elenergi och lägga densamma till 
handlingarna. 
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Revidering av teckningsrätter för kommunalförbundet Norrvatten (NV2022-009) 

§ 44 

Förelåg förslag till reviderade teckningsrätter inom kommunalförbundet Norrvatten. 

Förbundsstyrelsenbeslutade 

att bemyndiga endera förbundsstyrelsens ordförande, Pehr Granfalk eller 
verkställandedirektören, Håkan Falk för kommunalförbundet Norrvattens räkning 
underteckna avtal, fullmakter och andra handlingar eller skrivelser (motsvarande 
firmatecknare) om inget annat stadgas i gällande delegationsordning. Kontrasignerare är 
tjänsteman inom förbundet inom vars ansvarsområde handlingen kan hänföras. Ersättare 
för ordförande, Pehr Granfalk, är vice ordförande Peter Schilling. Ersättare för 
verkställande direktören, Håkan Falk, är chefen för Verksamhetsstöd David Lundqvist. 

att styrelsen bemyndigar styrelsens ordförande Pehr Granfalk och verkställande direktören, 
Håkan Falk, var för sig, eller någon av dem i sitt ställe förordnar att vid samtliga under- 
och överdomstolar, exekutiva eller andra myndigheter inom Sverige, anhängiggöra, 
utföra och bevaka Kommunalförbundet Norrvattens talan i alla mål och ärenden då 
förbundets rätt kan vara i fråga. Styrelsen skall hållas informerad. 

att vid uttag eller girering av förbundets tillgodohavanden i bank eller på plusgiro konto 
eller vid mottagandet av medel i övrigt för förbundets räkning, förbundet skall tecknas av 
endera verkställande direktören, Håkan Falk, eller chefen för Verksamhetsstöd, David 
Lundqvist, i förening med controller Markus Wetterberg, att teckna avtal, handlingar 
avseende löpande förvaltningsärenden, fullmakter med mera, avseende förbundets 
samtliga bank- och plusgirokonton 
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Nästa sammanträde 

§ 45 

Ordförande kallar styrgruppen för NFVP till fysiskt möte den 16 juni 2022, kl. 15:00 i Solna 
stadshus samt styrelsen för ett extrainkallat digitalt sammanträde den 22 juni 2022, kl. 16:00. 

Nästa ordinarie sammanträde hålls den 31 augusti 2022, kl 17:00 digitalt via Microsoft 
Teams. Gruppmöten kl. 16:30. 

Sammanträdets avslutande 

§ 46 

Ordförande gratulerade å förbundsstyrelsens vägnar VD Håkan Falk på födelsedagen och 
tackade för visat intresse, önskade alla en trevlig sommar och avslutade sammanträdet. 

Comfact Signature Referensnummer: 41096SE



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANNIKA PALMGREN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05f45a206b12c928446205bc15edbebf27
DATUM & TID: 2022-06-10 12:53:40 +02:00

NAMN: PEHR-OVE GRANFALK
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0847b5ab76e46a508b9867a114dfb0fb72
DATUM & TID: 2022-06-10 13:27:20 +02:00

NAMN: CATHARINA ANDERSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _089fe4ee97f3aa88c52f090a7866798d9e
DATUM & TID: 2022-06-11 13:34:53 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-06-11 13:35:00 +02:00
Ref: 41096SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 41096SE

https://app.comfact.se/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://app.comfact.se/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Underskriftssida

		2022-06-11T11:35:03+0000
	Comfact AB




