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Investeringar för regionens dricksvatten
På Norrvatten arbetar vi för att alltid kunna leverera hälsosamt dricksvatten – 
idag och i framtiden. Det är inget nytt, men storleken på de investeringar som nu 
genomförs och planeras för att säkra dricksvattenförsörjningen är inget vi sett tidigare. 
Investeringstakten är den högsta i Norrvattens historia – och behöver vara det för att 
invånarna i våra medlemskommuner ska ha rent, gott vatten i kranen även framöver. 

2021 på Norrvatten har alltså präglats av projekt 
för att underhålla och bygga ut ledningar, vattentorn 
och vattenverk. Så kommer det fortsätta under många 
år framöver. Därtill kommer nya krav och direktiv 
som påverkar vår typ av verksamhet som vi också 
anpassar oss till. Det gäller bland annat säkerhet och 
dricksvattenkvalitet. 

Vårt stora utbyggnadsprojekt har varit i fokus under 
året. Det är ett viktigt projekt för Stockholmsregionen. 
Planeringen för att bygga ut både reningen och 
vattenverkets kapacitet pågår för fullt. Det är några år 
kvar till byggstart, men planeringen går snabbt framåt 
tack vare kompetenta medarbetare och konsulter. Vi 
planerar för att bygga ut produktionskapaciteten i en 
kompletterande anläggning intill dagens vattenverk,  
och utbyggnaden kommer ske i etapper. 

När det gäller arbete för att se till att våra 
huvudvattenledningar är i gott skick och har tillräcklig 
kapacitet pågår som vanligt flera stora projekt. Ett 
exempel är att vi i Österåker byter ledningsmaterial och 
höjer kapaciteten på en 1900 meter lång ledning mellan 
Rydbo och Täljö. 

Jag är väldigt stolt över att Norrvatten deltar i många 
forskningsprojekt kring dricksvatten och att vi är en 
arbetsplats som tar emot många exjobbare. Under våren 
2021 genomfördes inte mindre än 14 examensarbeten 
på Norrvatten och det var otroligt givande att ta del av 
studenternas redovisningar. 

Sammantaget är det spännande tid att jobba 
på Norrvatten. Jag vill att Norrvatten ska vara en 
arbetsplats där alla tycker om att gå till jobbet. Årets 
medarbetarundersökning är också ett kvitto på att vi är 
en arbetsplats där medarbetare trivs – under 2021 fick 
vi en certifiering enligt ”Great place to work”. Det fina 
resultatet ska vi försöka behålla. 

När vi summerar 2021 så är det ännu ett pandemiår 
vi lägger bakom oss. Vår verksamhet har fungerat bra 
trots de utmaningar som pandemin för med sig, men 
vi, liksom många andra, tycker att det är tråkigt att 
inte kunna ses som vanligt på våra arbetsplatser. Jag har 
nu varit VD på Norrvatten i två år och hoppas 2022 
blir året då jag får chansen att träffa fler kontakter i 
medlemskommunerna och förstås träffa Norrvattens 
fantastiska medarbetare oftare. 

Håkan Falk, vd, Norrvatten
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och Mälarens vattenvårdsförbund. Behovet av ett 
vattenskyddsråd uttrycktes vara stort. Kommande år 
föreslås mål, syfte, avsiktsförklaring och avgränsning 
med vattenskyddsrådet. 

Norrvatten har samlat och deltagit i flera 
samrådsgrupper för att kommunicera, öka kunskap 
och nätverka för skydd av våra vattenresurser med 
kommuner, Kustbevakningen, Räddningstjänsten, 
Sjöfartsverket, länsstyrelsen, Mälarens 
vattenvårdsförbund, dricksvattenproducenter, och 
Käppalaförbundet. Larmkedjor har kommunicerats 
vid många möten. 

2. Arbeta för hållbar vattenförbrukning – Uppfyllt 
Under 2021 genomfördes två samordningsmöten 
med representanter för kommunernas 
kommunikationsavdelningar. Även möten 
med VA-chefer genomfördes. Samarbetet med 
kommunerna fungerar mycket bra och våra rutiner 
vid vädjan om minskad vattenförbrukning fungerar 
väl. Kommunerna har dock kommit olika långt 
när det gäller åtgärder för att verka för en hållbar 
vattenförbrukning. En kommun har till exempel 
börjat använda tekniskt vatten för bevattning i stora 
delar av kommunen.

Flera examensarbeten med koppling till hållbar 
vattenförbrukning genomfördes på Norrvatten 
under 2021. Under 2021 har också det nationella 
samarbetet för hållbar vattenanvändning, som leds 
av Svenskt Vatten och Norrvatten deltar i, gjort stora 
framsteg och ett nationellt kommunikationsmaterial 
har lanserats och fått stor spridning över landet.

3. Hållbara entreprenadarbeten och hållbar framtida 
vattenproduktion – Uppfyllt 
Utredning av gällande och behov av nya 
miljötillstånd för projektet Norrvattens framtida 
vattenproduktion genomfördes 2021.

Norrvattens miljöarbete bedrivs utifrån 
miljöledningssystemet ”Svensk Miljöbas”, en 
nationell miljöledningsstandard som i sin tur bygger 
på ISO 14001. Miljödiplomet utfärdas av Järfälla 
kommun. För att bli certifierad krävs bland annat att 
verksamheten visar miljöansvar, socialt ansvarstagande 
och kontinuerligt minskar sin miljöpåverkan. En 
miljörevision genomförs varje år och en godkänd 
revision är ett kvitto på att miljöarbetet sker på ett 
välorganiserat sätt med ständiga förbättringar. År 2021 
genomfördes en tredjepartsrevision av Sustema, med 
mycket gott resultat och utan avvikelser. 

Norrvatten har satt upp 10 miljömål för perioden 2021–
2023. Delaktiviteter inom miljömålen ska preciseras 
årligen. 97 % av målen för 2021 uppnåtts totalt, varav 
sju mål har uppfyllts helt. Uppföljningen nedan avser 
därmed årsmålen 2021, och att ett mål är uppfyllt 2021 
betyder alltså inte att arbetet är färdigt totalt sett.

Miljömål särskilt betydelsefulla  
för ledningen

1. Minskad risk för negativ påverkan på råvatten  
och dricksvatten – Uppfyllt 
Revision av vattenskyddsföreskrifter som är äldre 
än 20 år pågår. Norrvatten har tagit fram nya 
förslag till föreskrifter för Hammarby/Rotsunda 
till länsstyrelsen. Norrvatten medverkade i tillsyn 
av vattenskyddsområden i Norrtälje. För Ströms 
gård (Märsta) har riskzoner tagits fram. Det återstår 
arbete, men ansvaret för tidplanen och framdrift 
ligger i dagsläget på Länsstyrelsen i Stockholm.

Norrvatten har initierat bildande av ett 
vattenskyddsråd Östra Mälaren som samlar 
samtliga kommuner runt Östra Mälaren, 
dricksvattenproducenter, länsstyrelsen i Stockholm 

Miljöredovisning 2021
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Uppfyllt

Delvis 
uppfyllt

Miljöutredningar har tagits fram 2021 för 
ansökan om ny detaljplan. Anläggningsplanerna 
har tagit hänsyn till resultaten i utredningarna. 
Dimensionerande förutsättningar gällande miljö 
har påbörjats för att kunna fastställa miljökraven för 
projektets entreprenadarbeten och framtida drift. 

Beslutsstödsanalys har genomförts 2021 av 
processlösningar för Norrvattens framtida 
dricksvattenproduktion där bland annat 
miljöbelastning och arbetsmiljö ingått som kriterier. 
Livscykelanalys har också genomförts som ett 
examensarbete av processalternativen.

Övriga miljömål i ordinarie 
verksamhetsplanering

4. Ansvarsfull kemikaliehantering – 80 % uppfyllt 
Utbildning i kemikaliehanteringssystemet EcoOnline 
app har genomförts för alla på Norrvatten. Det 
innebär att alla när och var som helst med hjälp 
av sin mobiltelefon kan ta del av risker med 
kemikalierna och behov av skyddsåtgärder för miljö 
och hälsa. Kemikalieförrådet har inventerats, rensats 
och organiserats. Riskbedömningar har delvis 
genomförts och ansvarig har utsetts. 

5. Hållbar avfallshantering på Görvälnverket  
– 95 % uppfyllt 
Etablerad avfallsrapportering till Naturvårdsverket 
enligt nya föreskrifter är klart, med avtal och rutiner 
hos våra avfallsentreprenörer. En plan för att minska 
den brännbara och blandade andelen av avfallet är 
klar. Nya containrar kom på plats redan 2021 med 
sortering av plast, trä mm. Matavfallsinsamling 
kommer att påbörjas våren 2022 enligt Järfälla 
kommuns avfallsföreskrifter. Genomförd 
upphandling för hantering av vattenverksslam är 
klart. Avtal finns med entreprenör om att använda 
slam som jordförbättring.

6. Minska utsläpp till luft från resor i tjänsten 
– Uppfyllt 
Fossilfri andel av körsträcka av resor i tjänsten 
har följts upp från de nyligen införda digitala 
körjournalerna i alla bilar. Uppföljning och medvetet 
arbete, tydliggjort genom förslag till uppdaterad 
resepolicy, ger möjlighet till fortsatt minskande 
koldioxidutsläpp.

7. Hållbara entreprenadarbeten – Uppfyllt 
Norrvatten arbetar för minskade koldioxidutsläpp 
vid ledningsarbeten och har utfört två sträckor med 

Uppföljning av miljömål 2021

schaktfria metoder under 2021, vilket minskade 
koldioxidavtrycket med 18 % i vartdera projektet.

Klimatkalkylator pilot är framtagen och testad 
tillsammans med Svenskt vatten. Miljökrav ställs 
alltid i Norrvattens entreprenadupphandlingar. 
De gemensamma krav på hållbar upphandling av 
entreprenadarbeten som Norrvatten medverkar till 
att ta fram med Svenskt vatten, kommer att förenkla 
för entreprenörerna att göra bättre hållbarhetsval i 
framtiden.

8. Socialt ansvarstagande för likabehandling  
och erbjuda studenter arbetslivserfarenhet 
– 95 % uppfyllt 
14 examensarbeten har genomförts vid Norrvatten 
under 2021. Ett av examensarbetena genomfördes 
av en student från YH-utbildning. Rapporter finns 
publicerade på Norrvattens externa webbplats. 

9. Miljöledningssystem med lättåtkomlig 
dokumentation, koppling till övrig styrning och 
till de globala hållbarhetsmålen – Uppfyllt 
Norrvattens miljömål presenterades för alla på 
Norrvatten under ett internt informationsmöte i 
juni. Presentation av Norrvattens hållbarhetsarbete 
och miljöledning finns tillgängligt och uppdaterat på 
extern webbplats såväl som intranät. Miljörevisionen 
gav ett kvitto på att dokumentationen och 
kopplingen till styrning och de globala 
hållbarhetsmålen är mycket god.

10. Minimerad energianvändning för produktion/
distribution av dricksvatten – Uppfyllt 
Körschema för vilka pumpar som ska köras vid 
olika flöden för att pumpa så energieffektivt 
som möjligt, är implementerat. Den specifika 
energiförbrukningen för helåret 2021 landade på 
488 Wh/m3 vilket klarade målsättningen  
500 Wh/m3. Grön el används alltid.

ÅRSREDOVISNING 2021 / NORRVATTEN
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Förvaltnings berättelse

Medlemsandelar
KOMMUN ACKUMULERAD 

FÖRBRUKNING 2020
(tusen m3)

2020
ANDEL  

(procent)

FÖRBRUKNING
2021 

(tusen m3)

ACKUMULERAD 
2021 

(tusen m3)

2021
ANDEL 

(procent)

Danderyd 190 544 8,02 %  3 066 193 610 7,97 %
Järfälla 295 273 12,42 %  7 136 302 409 12,45 %
Knivsta 30 825 1,30 %  893 31 718 1,31 %
Norrtälje 11 882 0,50 %  2 354 14 236 0,59 %
Sigtuna 164 772 6,93 %  3 981 168 753 6,95 %
Sollentuna 245 429 10,33 %  5 614 251 043 10,34 %
Solna 465 027 19,57 %  7 137 472 164 19,45 %
Sundbyberg 285 601 12,02 %  3 829 289 430 11,92 %
Täby 233 335 9,82 %  6 060 239 395 9,86 %
Upplands-Bro 91 223 3,84 %  2 455 93 678 3,86 %
Upplands Väsby 173 440 7,30 %  3 466 176 906 7,29 %
Vallentuna 74 931 3,15 %  2 013 76 944 3,17 %
Vaxholm 30 069 1,27 %  806 30 875 1,27 %
Österåker 84 211 3,54 %  2 794 87 005 3,58 %
Totalt tusen m3 2 376 562 100,00 % 51 606 2 428 168 100 %

Ägarförhållanden och organisation

Kommunalförbundet Norrvatten ägs av medlems kommunerna 
Danderyd, Järfälla, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, 
Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 
Vallentuna, Vaxholm och Österåker. 
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Ledamöter och ersättare i styrelsen redovisas här nedan 
tillsammans med sammanträdesstatistik med mera. 
Statistiken avser fullmäktige och styrelse för 2021.

Styrelse 2021
FÖRBUNDSORGAN LEDAMÖTER ERSÄTTARE SAMMANTRÄDEN 2021

Förbundsfullmäktige 49 49 3
Valberedning 3 3 -
Styrelse 10 10 6
Presidium (*) 2 - 6
Revisorer 3 - 3

Styrelse
Ordförande (*) Pehr Granfalk, M, Solna  
Vice ordförande (*) Peter Schilling, S, Sundbyberg

Ledamöter

Catharina Andersson, S, Upplands-Bro 
Lars Carlsson, C, Vallentuna 
Ann-Christin Frickner, C, Upplands Väsby
Erik Andersson, M, Täby 
Jan-Erik Björk, KD, Upplands-Bro
Tommy Lundqvist, C, Norrtälje  
Björn Lindforss, M, Järfälla 
Ronnie Lundin, S, Sigtuna 

Ersättare

Åsa Söderbergh, M, Sollentuna
Annica Nordgren, C, Täby
Klas Bergström, M, Knivsta
Conny Söderström, M, Österåker 
Signe Levin, S, Solna
Mailis Dahlberg, C, Vaxholm
Inger Olsson-Blomberg, M, Danderyd 
Anne-Marie Leijon, S, Sollentuna
Gunnar Balfe, M, Sigtuna
Emanuel Alvarez, MP, Järfälla

Revisorer
Ledamot Birgitta Schwinn, M, Sollentuna
Ledamot Lars Markstedt, L, Järfälla 
Ledamot/
Sammankallande

Hans-Erik Salomonsson, S, Sundbyberg 

Biträde till revisorerna Anders Rabb, PwC

Valberedning
Ordförande Benkt Kullgard, M, Sollentuna

Ledamöter

Sven Fjelkestam, L, Täby 
Thore Nyman, S, Sigtuna

Ersättare

Lars Rådén, M, Solna 
Ulf Schyldt, L, Täby 
Sofie Ågren Mandoki, S, Sundbyberg

Förvaltning
Verkställande direktör Håkan Falk

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 
ska kommuner och kommunalförbund upprätta en 
årsredovisning för varje räkenskapsår. Utöver det ska 
minst en delårsrapport upprättas under räkenskapsåret. 
I lagstiftningen stadgas också att uppföljning av mål 
för verksamheten avseende bland annat god ekonomisk 

hushållning ska följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. Bokföring och redovisning ska också 
fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 
redovisningssed. Miljoner kronor redovisas med 
förkortningen mkr medan tusental kronor redovisas 
som tkr.

ÅRSREDOVISNING 2021 / NORRVATTEN
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Norrvattens verksamhet har uppvisat en stabil utveckling 
såväl finansiellt som verksamhetsmässigt under de 
senaste åren. Inga större förvärv eller avyttringar har 
genomförts vilket medför att verksamheten är relativt 
oförändrad till omfattningen. Såväl intäkter som 
kostnader och resultat är relativt stabila och förutsägbara. 
Nyckeltalen för soliditet sjunker på grund av ökad 
belåning och självfinansieringsgraden på investeringar 
sjunker på grund av den höga investeringstakten som 
föreligger och de låga avskrivningarna i befintliga 
anläggningar.

Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning

Norrvatten är ett kommunalförbund som har till 
huvuduppgift att leverera dricksvatten till sina 
medlemskommuner till självkostnadspris. Stora 
investeringar ligger framför Norrvatten i syfte att 
säkra produktion och kapacitet och stora delar 
av anläggningarna har låga bokförda värden. 
Detta sammantaget innebär att verksamheten 
inte är självfinansierande utan att Norrvatten 
med regelbundenhet behöver öka sin låneram för 
att kunna genomföra nödvändiga investeringar i 
dricksvattenproduktionen och distributionsnätet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Sedan några år tillbaka har det blivit tydligt att 
Norrvatten och medlemskommunerna behöver vara 
förberedda inför perioder av hög vattenförbrukning. Det 
handlar dels om att ha möjlighet att ta till åtgärder som 
bevattningsförbud vid ett kritiskt produktionsläge, men 
framför allt om förebyggande insatser för att undvika 
att hamna i ett sådant läge. Vattenproduktionen har 

Översikt över verksamhetens utveckling

ÖVERSIKT 5 ÅR, TKR UTFALL UTFALL UTFALL UTFALL UTFALL BUDGET

2017 2018 2019 2020 2021 2021
Totala intäkter 190 816 208 807 212 272 221 866 234 181 235 265
Totala kostnader 197 334 204 486 207 350 220 966 232 819 234 096
Avskrivningar 52 425 57 310 62 165 59 334 63 795 66 216
Resultat - 6 518 4 321 4 922 901 1 363 1 169
Soliditet 18 % 17 % 15 % 14 % 12 % 15 %
Självfinansieringsgrad 52 % 36 % 32 % 35 % 27 % 34 %
Räntebärande lån inklusive 
checkräkning 31/12 (tkr) 681 379 784 928 915 502 1 017 858 1 170 463 1 297 000

Nettoinvesteringar (tkr) 101 528 159 213 194 148 168 255 238 309 298 202
Pris per m³, kr (Vattenavgifter) 3,69 3,75 3,83 3,87 3,95 3,95
Medelantal anställda 54 50 55 58 63 62
Sjukfrånvaro 2,3 % 2,8 % 2,7 % 3,4 % 3,5 % 4,0 %

tangerat maximal kapacitet ett antal gånger under de 
senaste åren och är en av anledningarna till planeringen 
av ett nytt kompletterande vattenverk som innebär en 
ökad kapacitet för att säkerställa leveranserna.

Norrvatten ska leverera ett hälsosamt dricksvatten. 
Då reningen med avseende på kemiska föroreningar, 
som PFAS och läkemedelsrester, är mycket låg för 
Norrvattens anläggningar så krävs att vattnet i Mälaren 
och i grundvattenverken inte innehåller skadliga halter 
av dessa ämnen. I planerna för det kompletterande 
vattenverket så ligger det med en så kallad kemisk barriär 
som kan rena vattnet på ett ännu bättre sätt än i dagens 
anläggning.

EU:s dricksvattendirektiv anger de särskilda krav som 
ska vara uppfyllda för vatten som är avsett att användas 
som dricksvatten. Ett nytt direktiv vann laga kraft 
i januari 2021 och bestämmelserna ska nu införas i 
svensk lagstiftning och kommer att gälla från 2023. 
Det nya direktivet kommer att medföra ökade krav på 
dricksvattenproducenterna inom olika områden, inte 
minst när det gäller att säkerställa att dricksvattnet är 
hälsosamt och rent.

Norrvatten ser en ökning av vattenförbrukningen 
som inte är väderberoende utan hänger ihop med 
medlemskommunernas och regionens tillväxt. Enligt 
den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, 
RUFS 2050, kommer antalet anslutna till Norrvattens 
leveransområde att öka från dagens närmare 
700 000 personer till närmare 900 000 personer år 
2050 enligt RUFS låg. Eftersom en betydande andel av 
vattenförbrukningen är väderberoende så kan det vara 
relativt stora variationer mellan enskilda år, men den 
långsiktiga tendensen är en ökad förbrukning beroende 
på ökat antal anslutna.
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Säkerhetspolisen skriver i sin årsbok för 2020 om en 
hotbild mot Sverige som sedan några år tillbaka är i 
grunden förändrad. Det konstateras att fler aktörer 
måste göra mer och att arbetet måste ske nu och inte 
senare. Globaliseringen och digitaliseringen har ökat 
våra sårbarheter och aktiviteter från främmande makt 
har intensifierats samtidigt som hotet från vålds-
bejakande extremister kvarstår. Nuvarande situation 
i Ukraina förstärker den förändrade hotbilden. Detta 
är ett omvärldsläge som Norrvatten, liksom andra 
aktörer inom totalförsvaret, har att förhålla sig till. Den 
dimensionerande hotbilden mot vår verksamhet är 
inte längre sabotage utan höjd beredskap och krig. För 
Norrvattens del innebär detta ett fortsatt intensivt arbete 
med säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor.

Kraftigt ökande priser, uppåt 50 %, stålrör och PE-rör 
samt tillgång på kemikalier för vattenreningen är också 
frågor som hålls under bevakning inom förbundet. Detta 
kan få stor påverkan på, både förmågan att underhålla 
och bygga ut ledningsnät, men också det stora projektet 
Norrvattens framtida vattenproduktion (NFVP). 
Tillgång på kemikalier är en risk som kan påverka 
förmågan att producera tillräckligt med vatten med 
säkerställd vattenkvalitet. 
 
Finansiella risker och riskhantering 

Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn, med 
tillhörande instruktion för finanshantering, innehåller 
riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter 
för finansverksamheten inom förbundet. Förbundet 
är exponerat för framför allt följande finansiella 
risker: ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk. 
Den risken som identifierats som störst framåt är en 
väsentligt högre räntekänslighet i framtiden på grund 
av högre skuldsättning som ligger i planeringen framåt. 
Ränterisken hanteras i en normportfölj enligt nedan.

INTERVALL (ÅR) 0–1 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9–10

Normportfölj
Andel förfall 40 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 0 % 0 % 0 %

Riskmandat
Max förfall 50 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 5 % 5 % 5 %
Min förfall 30 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 0 % 0 % 0 %

Upplåningen löper både med fast och rörlig ränta och 
ränteswappar används för att säkra ränterisk och anpassa 
den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen.

Enligt finanspolicyn ska räntebindningstid ligga i 
intervallet 1–3 år med 2 år som norm samt kompletterat 
med beslut om finansiell normportfölj, och kapital-
bindnings tiden ska uppgå till minst 2 år. Vid årsskiftet 
uppgick den faktiska räntebindningstiden till 2,4 år och 
kapitalbindningen till 8,5 år.

Övriga parametrar som likviditetsreserv och storlek på 
enskilda förfall ligger också inom de fastställda värdena i 
policy och instruktion.

Låneskulden vid årsskiftet uppgick till 1 170 mkr och 
ränteswappar fanns tecknade till ett belopp om 1 031 mkr.

Pensionsmedel och pensionsförpliktelser
 
Pensionsförpliktelse, mkr

1. Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

     a. Avsättning inkl. särskild löneskatt 2021: 17 197

     b.  Ansvarsförbindelse inkl. särskild 
löneskatt 2021: 25 703

2.  Pensionsförpliktelse som tryggats  
i pensionsförsäkring

2021: 30 181

3.  Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsstiftelse

2021: 0

4.  Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring  
och stiftelse)

73 081

Förvaltade pensionsmedel – Marknadsvärde, mkr

5. Totalt pensionsförsäkringskapital 2021: 38 250

     a. Varav överskottsmedel 2021: 0

6. Totalt kapital, pensionsstiftelse 2021: 0

7. Finansiella placeringar (egna 
förvaltade pensionsmedel)

2021: 0

8.  Summa förvaltade pensionsmedel 38 250

Finansiering

9. Återlånade medel 34 831

10. Konsolideringsgrad 52,3 %

Enligt den senaste analysen från Norrvattens 
pensionsmedels förvaltare ser avsättningen till pensioner ut 
att sjunka framöver. Norrvatten har ett antal kommande 
pensionsavgångar där avsatta medel kommer betalas ut.
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Händelser av väsentlig betydelse

Produktion

Den totala produktionsvolymen från Görvälnverket 
under 2021 uppgick till 51,9 miljoner m3. Norrvattens 
produktionsläge var ansträngt en längre period i juni när 
vädret var varmt och torrt. Den 8 juni gick Norrvatten 
ut med en vädjan om minskad vattenförbrukning, enligt 
Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning, och det kan ha 
bidragit till att vattenförbrukningen inte nådde lika höga 
nivåer som 2018 och 2020.

Under 2021 var produktionen högre än Norrvattens 
uthålliga produktionskapacitet under 14 dagar 
(samtliga i juni). Den högsta dygnsproduktionen som 
observerades låg på närmare 180 000 m3/dygn. Under 
samma period uppdagades skador på ett av sandfiltren 
i Görvälnverket vilket gjorde att den garanterade 
maxkapaciteten understeg 190 000 m3/dygn. Vi ser ett 
fortsatt tydligt samband mellan vattenförbrukning och 
utomhustemperatur; vid varmt och torrt väder ökar 
vattenförbrukningen markant. Vattenförbrukningen i 
Norrvattens område är vanligtvis högst varma dagar i 
maj och juni. 

Pågående pandemi

Norrvatten anpassade sin verksamhet till pandemin 
under hela 2021. Vårt fokus har varit att ha en god 
beredskap för att den samhällskritiska verksamheten 
alltid ska fungera, även om många medarbetare är 
sjuka, och att minska risken för smittspridning på 
arbetsplatserna. Många medarbetare har arbetat 
hemifrån en stor del av tiden och besöksförbud på 
Görvälnverket gällde under hela 2021. Norrvattens 
verksamhet har, trots anpassningar till rådande läge, 
i stort fungerat som vanligt under hela pandemin. 
Digitaliseringen, till exempel digitala möten och 
samarbetsformer, har tagit stora kliv framåt till följd av 
distansarbetet. Pandemin har inte påverkat Norrvattens 
ekonomi i nämnvärd omfattning.

Utbyggnad av kapacitet

Norrvattens viktigaste fråga är att bygga ut 
produktionskapaciteten och reningen. Arbetet 
med Norrvattens framtida vattenproduktion 
har löpt på enligt plan under 2021 med flertalet 
konsultupphandlingar genomförda. Projektet arbetar nu 
med fortsatt planering och projektering för en etappvis 
utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening. 

NORRVATTEN / ÅRSREDOVISNING 202110
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Flera åtgärder för att öka kapaciteten i dagens 
vattenverk pågår. Flotationsprocessen, som infördes som 
reningsmetod under 2019 i en sedimenteringsbassäng, 
skulle ha införts i resterande bassänger, men arbetet 
har försenats på grund av felberäkning av luftflöde 
samt att entreprenören har monterat felaktiga dysor. 
Entreprenaden beräknas slutföras under 2022. Flotation 
innebär att flödet genom detta processteg kan ökas utan 
att dricksvattenkvaliteten försämras. 

Investeringar

Norrvatten har en hög investeringstakt i ledningsnät 
och anläggningar. Flera ledningsnätsprojekt pågår 
i hela Norrvattens område. Under året har bland 
annat projektet Åkersberga-Rydbo startat. Här byter 
Norrvatten ledningsmaterial från glasfiberarmerad 
polyester (GAP) till stål på en cirka 2 km lång 
ledning. Projektet kommer att pågå fram till 2023. 
Projekt Rotsunda, som handlar om att fördubbla 
huvudvattenledningens storlek genom Rotebro 
i Sollentuna kommun, startade också under året 
och kommer att slutföras under 2023. Projektet 
är strategiskt viktigt för att möta framtida behov i 
medlemskommunerna.

Även vid Norrvattens yttre anläggningar pågår olika 
projekt. Norrvatten har under året renoverat och 
moderniserat grundvattenverket i Ulriksdal. Nu 
har fas 2, som innefattar att förbättra kapacitet och 
kvalitet, startat. Valsta vattentorn har genomgått en 
betongrenovering samt ommålning.

Samarbeten och bidrag

Länsstyrelsen har beviljat bidrag till Norrvatten för 
följande projekt i syfte att förbättra vattenhushållning 
och tillgången till dricksvatten:

• Vägledning för hållbar dagvattenhantering på norra 
Stockholmsåsen.

Bidrag: 250 000 kr

• Fördjupad riskbedömning samt prioritering av 
riskobjekt och riskzoner för effektiviserat beredskaps-, 
åtgärds- och tillsynsarbete inom Hammarby 
grundvattenmagasin, norra Stockholmsåsen. 

Bidrag: 130 000 kr

• Förslag till miljöövervakningsprogram för 
grundvatten i norra Stockholmsåsen.

Bidrag: 160 000 kr.

Luleå tekniska universitet har i samarbete med 
Norrvatten beviljats 1,5 mkr från Formas för 
projekt syftande till en mer dricksvattenanpassad 
dagvattenhantering. 

Norrvatten har ett aktivt samarbete med flera 
universitet och högskolor. Under 2021 genomfördes 
14 examensarbeten på Norrvatten, bland annat inom 
området hållbar vattenanvändning men också inom 
projekt som kopplar till arbetet med ökad produktion 
och bättre kontroll på vattenkvalitet. Rapporter från 
examensarbetena är tillgängliga via norrvatten.se.

Mälarens vattenvårdsförbund, där Norrvatten deltar, 
har under 2021 antagit en vision för 2022–2027 
där det blir ökat fokus på frågor som är viktiga för 
dricksvattenförsörjningen. 

Utökad låneram

Norrvatten påbörjade i slutet av 2020 ett arbete för att 
höja förbundets låneram. Låneramsärendet beslutades 
av Norrvattens styrelse och förbundsfullmäktige i 
början av 2021. Samtliga medlemskommuner har 
under 2021 fattat beslut om och godkänt den nya 
låneramen, som uppgår till 2 100 mkr. Anledningen till 
att låneramen behöver höjas är att Norrvatten ska kunna 
genomföra nödvändiga investeringar i anläggningar 
och ledningsnät. Under 2023 planeras en ytterligare 
låneramshöjning med anledning av den planerade 
byggnationen av den kompletterande anläggningen 
vid Görvälnverket samt fortsatta investeringar i 
ledningsnätet.

Organisation och medarbetare

Norrvatten genomförde en medarbetarundersökning 
i början av 2021 med gott resultat och uppnådde en 
certifiering enligt Great Place to Work. 

Några förändringar Norrvattens ledningsgrupp skedde 
under 2021. Gunilla Melkersson, avdelningschef för 
verksamhetsstöd, gick i pension under våren 2021. 
Hon efterträddes av David Lundqvist som började på 
Norrvatten den 1 februari. Norrvattens produktionschef 
Andreas Hagelin slutade på Norrvatten i juni 2021 och 
efterträddes av Håkan Eklund som började 1 september 
2021. Avdelningen Verksamhetsutveckling ingår numera 
i avdelningen Verksamhetsstöd. 

Ansvaret för säkerhetsfrågor har flyttats från Produktion 
till Verksamhetsstöd och en säkerhetschef har anställts. 
Säkerhetschefen är en resurs som Norrvatten kommer att 
dela med Käppalaförbundet cirka 70/30.

ÅRSREDOVISNING 2021 / NORRVATTEN
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten

Norrvatten har beslutande organ i form av 
förbundsfullmäktige som årligen fastställer budget 
och verksamhetsplan. Löpande rapportering till 
förbundsstyrelsen sker av nyckeltalsutveckling och 
ekonomisk utveckling av drift- och investeringsekonomi 
under året i form av kvartalsrapportering och året 
avslutas sedan med en årsredovisning. För investeringar 
finns även ett investeringsråd där investeringsbeslut 
på tjänstemannanivå bereds och beslutas. Enligt 
delegationsordningen har VD rätt att fatta 
investeringsbeslut upp till 20 mkr.

Förtroendevalda revisorer finns utsedda som tillsammans 
med förbundets upphandlade revisorer genomför riktade 
temarevisioner samt räkenskapsgranskningar. 

Varje år fastställs en intern kontrollplan av styrelsen och 
den följs sedan upp löpande under året och avslutas med 
en rapport vid nästkommande års första styrelsemöte.

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning

Norrvatten har en styrmodell med framgångsfaktorer 
för att styra verksamheten. Framgångsfaktorerna utgår 
från fyra perspektiv, Kund, Effektivitet, Hållbarhet 
och Medarbetare och täcker därmed in alla delar av 
verksamheten. För att säkerställa en ändamålsenlig 
verksamhet och kommunallagens krav på uppföljning 
av verksamhetsmässiga och finansiella mål har ett antal 
nyckeltal kopplats till framgångsfaktorerna. Dessa utgör 
kontrollpunkter för verksamheten. 

Sammantaget nås 9 av 15 uppsatta nyckeltal för 
verksamheten för året. För ett flertal nyckeltal är 
målvärdet satt till 100 % vilket anses vara väldigt svårt 
att nå även i ett mycket gynnsamt läge. Förbundets 
bedömning är att verksamheten bedrivits enligt de mål 
och inom den budget som är beslutade av fullmäktige 
och att uppföljningen som redovisas nedan visar att 
resultatet som helhet för året är genomgående gott.

12
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KUND

• Dricksvatten av högsta kvalitet

• Hög leveranssäkerhet

• Hög tillit

EFFEKTIVITET

• Ekonomi i balans

• Rätt investeringar

• Nyskapande

HÅLLBARHET

• Miljödiplomerad

• Optimerad resursanvändning

• Samordnad samhällsbyggnad

MEDARBETARE

• Engagerade medarbetare

• Rätt kompetens

• Attraktiv arbetsmiljö

Framgångsfaktorer

13

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER NYCKELTAL/MÅLVÄRDE 2021 2020

KUND 
Dricksvatten av högsta kvalitet Utgående dricksvatten ska alltid uppfylla externa kvalitetskrav 100 % 98,7 % 100 %

KUND 
Dricksvatten av högsta kvalitet

Kvalitetskrav distribuerat vatten - Dricksvatten på Norrvattens 
distributionsnät ska alltid vara tjänligt eller tjänligt med anmärkning Ja Ja

KUND 
Dricksvatten av högsta kvalitet

Dricksvattenkvaliteten på Norrvattens distributionsnät ska vara utan 
anmärkning > 99 % 91,5 % -

KUND 
Hög leveranssäkerhet Läckor på huvudvattenledningen, st 14 13

KUND 
Hög leveranssäkerhet Förnyelse av ledningsnät, > 0,7 % /år 0,68 % 0,5 %

KUND 
Hög tillit Minst 6 nyhetsbrev skickas ut till ägare och intressenter 6 6

EFFEKTIVITET 
Ekonomi i balans Avvikelse budget/utfall i förhållande till omsättningen < 5 % 0,10 % 0,27 %

EFFEKTIVITET 
Ekonomi i balans Soliditet över 10 % (7 % inkl. ansvarsförbindelser) 12 % 14 %

EFFEKTIVITET 
Ekonomi i balans Självfinansieringsgrad över 30 % 27 % 35 %

EFFEKTIVITET 
Ständiga förbättringar Mer än 70 förbättringsförslag 79 110

HÅLLBARHET 
Miljödiplomerad Uppfyllda miljömål 100 % 97 % 90 %

HÅLLBARHET 
Energioptimering produktion Elanvändning totalt, mindre än 0,5 kWh/m3 0,49 0,48

MEDARBETARE 
Nöjda medarbetare Medarbetarenöjdheten ska uppgå till minst 74 %, vartannat år 82 % -

MEDARBETARE 
Attraktiv arbetsmiljö Noll olycksfall 0 1

MEDARBETARE 
Attraktiv arbetsmiljö Frisknärvaro ska överstiga 96 % 97 % 96,60 %

Kund

Dricksvatten av högsta kvalitet 

Norrvatten arbetar hela tiden för att säkerställa att vårt 
dricksvatten klarar Livsmedelsverkets kvalitetskrav på 
dricksvatten samt våra interna krav. Under 2021 har 
processen i vattenverket fungerat bra, men vissa mindre 
avvikelser kan konstateras. 

Norrvatten är beroende av att Mälarens vatten är av 
god kvalitet. Utsläpp av orenat avloppsvatten i Mälaren 
har påverkat råvattenkvaliteten vid några tillfällen. 
Halten koliforma bakterier samt E.Coli i råvatten låg 
på förhöjda värden i januari 2021 vilket kan ha ett 

samband med ett avloppsutsläpp i Kungsängen tidigare 
samma månad. I slutet av maj fanns en förhöjd risk för 
avloppspåverkan på grund av stor nederbörd och kända 
bräddningar av avloppsvatten.

Två prover på utgående dricksvatten var över externa 
gränsvärden för odlingsbara mikroorganismer, vilket 
innebar att dessa prover klassificeras som ”tjänligt med 
anmärkning”. Avvikelsen noterades i samband med 
arbete med en provtagningskran och analyser och 
uppföljande provtagning visade på låga halter. Ytterligare 
en avvikelse för odlingsbara bakterier är registrerad, 
vilken noterades i samband med förhöjda halter i 
råvattnet. 

ÅRSREDOVISNING 2021 / NORRVATTEN



14

Under 2021 togs sammanlagt 641 prover inom ramen 
för kommunernas egenkontroll, vilket resulterade i 
40 avvikelser varav ett otjänligt prov med avseende på 
halten koliforma bakterier. Provpunkten för otjänligt 
prov visade sig vara på en toalett vilket kan förklara 
avvikelsen och stärks av att omprovet inte hade någon 
anmärkning. 

Under perioden inkom 47 klagomål till Norrvattens 
kommuner som resulterade i 77 provtagningar vilket 
föranledde 20 prov med avvikelser varav fyra otjänliga. 
Detta på grund av en lösningsmedelsliknande lukt som 
upplevdes både före och efter spolning av ledningen, 
vilket sannolikt förklaras av förorenad mark kring den 
aktuella ledningen. 

På Norrvattens distributionsnät togs 460 prover 
varav 39 hade anmärkningar på grund av mikrobiell 
tillväxt. De bakterier som tillväxer är inte hälsofarliga, 
men värdena överstiger ändå det som anges som 
”tjänligt med anmärkning”. Statistiken är dock något 
missvisande då fler prover tas i samband med att det 
finns en tillväxtproblematik som behöver hanteras. En 
del av avvikelserna beror på tillväxt i den relativt nya 
ledningen till Sigtuna via Upplands-Bro. Denna utgörs 
av PE-material och det är vanligt förekommande att 
denna typ av ledning under en inledande period visar 
en förhöjd tillväxt av bakterier, vilket har påverkat 
halten bakterier i vatten som transporteras i denna 
ledning. Sedan 2021 tillämpas nya rutiner med forcerad 
omsättning av vatten i vattentorn, vilket avsevärt 
minskat den mikrobiella tillväxten i dessa. Ett aktivt 
arbete med styrning av omsättning i ledningar med 
förhöjd mikrobiell tillväxt har också gett bra resultat.

Under 2021 har utvärdering av sensorer för oljespill 
respektive förhöjd förekomst av alger fortsatt. 
Norrvatten kommer i framtiden nyttja de sensorer som 
utvärderats för att få ännu bättre kontroll på plötsliga 
och oönskade förändringar av råvattenkvaliteten. 

Under 2021 har utvärdering av byte av nytt filtermaterial 
för ökad kapacitet fortsatt, men den eftersträvade 
kapacitetsökningen har inte kunnat verifieras. 
Alternativa strategier utreds därför. 

Under senaste åren har nya analysmetoder utvecklats 
som indikerar den sammanlagda effekten av olika 
ämnens samverkan och dess samlade hälsopåverkan, 
däribland genotoxicitet eller DNA-skadande effekt. 
Detta är potentiellt en allvarlig effekt eftersom DNA-
skada i kroppsceller kan leda till sjukdomar som cancer 
och till reproduktionsstörningar om det drabbar 
könsceller. Effekter skulle kunna uppstå även vid 
mycket låga doser, men det finns för närvarande ingen 
vägledning för hur dricksvattenproducenter ska bedöma 
denna risk. De provtagningar som påbörjades 2020 
har fortsatt under 2021. Då prover på det utgående 
dricksvattnet uppvisar genotoxisk aktivitet genomförs 
försök hur den framtida processen ska utformas för att 
reducera dessa, i första hand genom att ta fram underlag 
för dimensionering och drift av kolfilter. Dialog förs 
också med Livsmedelsverket för att få vägledning med 
avseende på hur riskbedömning ska göras.

Som en del i projektet Norrvattens framtida 
vattenproduktion (NFVP) har Norrvatten med hjälp 
av externa experter sammanställt de kvalitetskrav som 
blir vägledande för utformningen av den framtida 
anläggningen. Rapporten är tillgänglig via norrvatten.se. 
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Hög leveranssäkerhet 

Under året uppstod 14 vattenläckor på Norrvattens 
ledningar, varav en stor. Den stora läckan inträffade i 
samband med ett entreprenadarbete och orsakade stor 
skada på Hagalundsdepån. Trafikverket och Järnhusen 
ställde krav på Norrvatten för de skador som uppkom, 
Norrvatten har ställt dessa krav vidare på entreprenören 
som orsakade skadan. Övriga läckor anses som små och 
orsakade inga större skador.

I februari uppstod ett leveransavbrott där Danderyds 
sjukhus var utan vatten under knappt en timme. Detta 
avbrott berodde på den mänskliga faktorn i samband 
med ett planerat underhållsarbete. Norrvatten ser 
mycket allvarligt på det inträffade och från denna 
händelse har Norrvatten tagit fram en analys för att 
säkerställa att detta inte ska hända igen.

En leverans av fällningskemikalier till Görvälnverket 
var kontaminerad med träflis. Detta orsakade stopp 
i en doserledning. Genom att medarbetare inom 
produktionsavdelningen skiftade linje påverkades 
inte reningsprocessen. Händelsen påverkade inte 
produktionskapaciteten men halverade redundansen 
under en stor del av högproduktionen. En analys 
utförd av Norrvatten, tillsammans med leverantören, 
tyder på att lastbilen som levererade produkten 
inte hade rengjorts ordentligt efter föregående 
leverans. Leverantören har infört högre krav på sina 
underentreprenörer.

Under året har Norrvatten förnyat 2 300 meter ledning. 
Detta innebär att vi inte klarade årets mål på 2 500 
meter, vilket beror på tidsförskjutningar i projekt.

Norrvattens driftentreprenör Veolias verksamhet inom 
Utility Solutions har förvärvats av Solör Bioenergi. 
Norrvatten har godkänt att vårt avtal flyttas över till 
Solör Bioenergi.

Projekt utförda under året på Görvälnverket och yttre 
anläggningar:

• Skalskydd och säkerhetsövervakningssystem har 
förnyats och förstärkts.

• Kommunikationssystem för våra yttre 
tryckstegringsanläggningar och reservoarer har bytts 
ut för att erhålla en stabilare kommunikation. 

• Lågspänningsställverk och transformatorer för 
kraftmatning till process samt till råvatten- och 
dricksvattenpumpar har bytts ut och moderniserats.

• En råvatten- och en dricksvattenpump har 
totalrenoverats i enlighet med underhållsplanen.

• Dagvatten- och ventilationssystem på Valsta 
reservoaren har bytts ut och byggts om för att säkra en 
god dricksvattenmiljö.

Hög tillit 

Norrvattens laboratorium är en viktig del för att 
kontrollera och följa upp dricksvattenkvaliteten. Under 
september 2021 genomförde SWEDAC en extern 
revision där laboratoriet fick ett mycket gott resultat. 
Endast ett fåtal mindre avvikelser noterades. Resultatet 
visar att laboratoriet har ett väl fungerande och välskött 
kvalitetssystem och att analyserna utförs på korrekt sätt. 
En extern revision görs var 16:e månad och godkänd 
ackreditering är en förutsättning för att laboratoriet ska 
få analysera de vattenprover som Livsmedelsverket ställer 
krav på.

Det finns en särskild överenskommelse, benämnd 
SPAT, mellan Norrvatten och medlemskommunerna 
avseende samordning av kontrollen av dricksvattnet. 
SPAT är även ett forum för att Norrvatten och 
medlemmarna ska kunna diskutera angelägna frågor 
rörande dricksvattenkvalitet. Norrvatten medverkar 
aktivt i SPAT-nätverket och följer även upp genom att 
erbjuda riktad information till enskilda kommuner via 
kundkontaktmöten. Under året har Norrvatten också 
medverkat i en revidering av SPAT-överenskommelsen. I 
samråd med medlemskommunerna har Norrvatten även 
vidareutvecklat rutiner för uppföljning av provtagning 
som görs i samband med klagomål på dricksvatten. 

Norrvatten bytte system för kris- och 
störningsinformation under våren 2021 då Crisis 
Commander som tidigare användes har lagts ner av 
leverantören. Norrvatten har i samband med övergång 
till det nya systemet, Co Safe, sett över rutiner för 
kris- och störningsinformation och genomfört 
både interna utbildningar och utbildningar för 
medlemskommunerna. 

Den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen  
för målområdet är att det är uppfyllt.
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Effektivitet

Ekonomi i balans

När det gäller de tre finansiella målsättningarna utfall 
jämfört med budget, soliditet och självfinansieringsgrad 
så uppfylls de två första medan självfinansieringsgraden 
inte når målet. Anledningen till avvikelsen är den höga 
investeringstakten samt de relativt låga avskrivningarna. 
Årets resultat uppgår till 1,4 mkr jämfört med 
budgeterat resultat 1,2 mkr.

Investeringar

Norrvatten jobbar sedan något år tillbaka med en 
tydlig investeringsprocess. Där prioriteras projekten 
mot varandra så att rätt investeringsprojekt genomförs 
med hänsyn både till nuvarande och kommande 
behov, driftstörningar, målsättningar och strategier. 
Åtgärdsplanegrupperna jobbar hela tiden med 
att utveckla nya arbetsmetoder för att underlätta 
arbetet med att fatta rätt beslut för vilka projekt 
som ska genomföras. Norrvatten jobbar med årliga 
investeringsplaner samt planer för tio år framåt. Nu när 
Norrvatten har egen personal som kan projektera finns 
möjligheten att planera ett antal projekt så att de är redo 
att starta om det blir något stopp i andra projekt. Detta 
leder till högre effektivitet och högre genomförandegrad 
inom projektverksamheten.

Nyskapande

Under 2021 har Norrvatten tagit fram en flerårsplan 
för forskning och utveckling. Planen är en gemensam 
grund för Norrvattens FoU-arbete och den ska stärka 
Norrvattens förmåga att nå visionen och de strategiska 
målen för Norrvatten. Planen finns tillgänglig via 
norrvatten.se.

Under året har 79 förbättringsförslag genomförts. Den 
pågående pandemin har försvårat förutsättningarna 
för förbättringsarbete då det ofta behöver ske i form av 
grupparbete och gärna i fysisk form. Utvecklingsarbetet 
syftar i grunden till effektivare arbetssätt och 
lagefterlevnad.

Under perioden har Norrvatten arbetat vidare med de 
utvecklingsområden som identifierades under 2019 samt 
även gjort en revidering av dessa under våren. 

Vi har förlängt vårt ramavtal med Kamstrup för 
vattenmätare, där vi minskat kostnaderna. Norrvatten 
och medlemskommunerna har tecknat nya avtal 
gällande vattenmätarservice.

Norrvatten har påbörjat en arbetsmiljösatsning gällande 
avluftare där det ska bli säkrare att manövrera dessa 
genom att manövrering kan ske via marknivån. 

Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall har under 
året startat ett samverkansprojekt för att söka efter 
vattenläckor med hjälp av drönare. 

Norrvatten har även provat att utföra läcksökning med 
hjälp av en specialtränad hund, som föll väl ut. Hunden 
hittade tre läckor genom att lära sig hur Norrvattens 
vatten luktar. Denna metod kan i vissa miljöer bli 
ett komplement till mänskliga läcksökare t.ex. vid 
trafikerade vägar eller där det är mycket ljus som stör 
läcksökningsutrustning. 

Norrvatten fortsätter att testa nya tekniker för att 
renovera ledningar. I Lunda industriområde använde 
Norrvatten under 2021 en ny schaktfri teknik,  
Die-draw, som är en typ av rörinfodring. Tekniken 
valdes för att minska störningar i området, där det finns 
högtrafikerade vägar, samt att ledningen är förlagd 
väldigt djupt. Genom att använda metoden så behöver 
inte marken längs hela ledningssträckan grävas upp och 
genomförandet går fortare. Metoden är också billigare 
än traditionell schaktning. Projektet slutförs under 
2022. Norrvatten kommer att fortsätta använda die-
draw i andra projekt där förutsättningarna är rätt för den 
här metoden. Vilken metod som ska väljas i samband 
med ledningsrenovering beror på en rad faktorer, som 
ledningens längd, om ledningen är rak eller har böjar, 
markförhållanden och omgivande bebyggelse. 

Avfallshantering på Norrvattens laboratorium har 
förbättrats så att risken för skador i samband med 
hantering av provkärl förbättrats, vilket samtidigt  
skapat möjlighet för materialåtervinning. 

Den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen  
för målområdet är att det är uppfyllt.
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Hållbarhet

Miljödiplomerad

En miljörevision inom ramen för Svensk Miljöbas 
genomfördes i juni och Norrvatten blev godkända. 
Även en revision med avseende på lagefterlevnad gjordes 
2021, vilket inte föranledde någon avvikelse kopplat till 
kärnverksamheten. Dock erhölls en avvikelse när det 
gäller hantering av matavfall från lunchrummet.

Flera viktiga hållbarhetsaspekter har belysts i det 
förberedande arbetet för projektet Norrvattens framtida 
vattenproduktion. Dels har en multikriterieanalys 
(MKA) av olika utbyggnadsalternativ gjorts tillsammans 
med forskare från Chalmers. I samarbete med 
examensarbetare från KTH har livscykelanalyser (LCA) 
för fördjupad miljöbedömning av olika alternativ 
genomförts. Såväl resultat från MKA som LCA finns 
tillgängliga via norrvatten.se.

Gällande resursanvändning i entreprenader så arbetar 
vi med att mellanlagra så mycket som är tillåtet och 
möjligt i entreprenaderna, vilket leder till minskat 
behov av transporter. Norrvatten har även skrivit in 
i vårt ramavtal att entreprenören ska redovisa inför 
varje projekt hur de ska arbeta med att minska antalet 
transporter. Vi har även startat en utredning för att se 
om det är möjligt att återvinna vissa ledningsmaterial 
till exempel GAP-ledningar. Norrvatten har som mål att 
ett av våra ledningsprojekt per år ska genomföras med 
schaktfri teknik. Under 2021 genomfördes två projekt 
med schaktfri teknik. 

I början av 2021 lanserades ett nationellt kommunikations-
koncept kring hållbar vatten användning. Det har tagits 
fram av branschorganisationen Svenskt vatten i samarbete 
med Norrvatten och andra VA-organisationer. Det 
nationella materialet syftar till att kommunicera värdet på 
vatten och verka för en hållbar vattenanvändning i linje 
med Agenda 2030 och är ett material som ska användas 
under flera år framöver. Under 2022 kommer konceptet att 
utvecklas för att inkludera fler målgrupper än allmänheten. 

97 % av de planerade aktiviteterna kopplade till 
miljömålen genomfördes under 2021, vilket beskrivs 
under Miljöredovisning ovan. 

Optimerad resursanvändning

Elkostnaden överstiger budget med 1,8 mkr och jämfört 
med föregående år är den 1,9 mkr högre. Under året har 
stigande elpriser på spotmarknaden kunnat noteras och 
Norrvatten har en modell där den största delen av priset 
är säkrat till en fast nivå, dock är inte hela portföljen 
säkrad varför större prisuppgångar ändå slår igenom. 
Energianvändningen per producerad enhet vatten 
ligger under målsättningen vilket är positivt och delvis 
beror på en ny driftstrategi. Vindkraften redovisar ett 
nettoresultat om -746 tkr för perioden.

Samordnad samhällsbyggnad

Norrvatten jobbar i nära samarbete med andra aktörer, 
till exempel våra medlemmars exploateringskontor 
samt SL och Trafikverket, för att driva hållbara och 
effektiva projekt. Det pågår även samordningsmöten 
med ett flertal kommuner för att vi ska kunna synka våra 
tidplaner så mycket som är möjligt.

Vi jobbar även med att utveckla renoveringsmetoder och 
andra tekniska lösningar för att minska miljöpåverkan.

Stockholm Exergi ansöker om tillstånd till uppförande 
och drift av energianläggning och hamn i Lövsta. 
Mark- och miljödomstolen har remitterat ansökan till 
Norrvatten för yttrande. Ett yttrande tillsammans med 
en utredning av riskerna inlämnades till domstolen i 
april 2021. Norrvatten har i utredningen påtalat de 
risker som en etablering skulle innebära för dricksvatten-
försörjningen samt pekat på vilka försiktighetsåtgärder 
som behöver vidtas vid en eventuell etablering. 

Den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen  
för målområdet är att det är uppfyllt.
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Medarbetare

Medarbetare och ledarskap 

I mars 2021 genomfördes medarbetarundersökningen 
Great Place To Work. Undersökningen tar fram Trust 
Index som består av fem dimensioner, trovärdighet, 
respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Norrvattens 
Trust index blev 82 % vilket är en ökning med 
9 procentenheter från mätningen 2019. På frågan  
”Allt sammantaget är detta en mycket bra arbetsplats” 
har 85 % av medarbetarna svarat ”nästan alltid sant” 
och ”ofta sant”, en ökning med 10 procentenheter sedan 
2019. Det fina resultatet gör att förbundet är certifierade 
som ett ”Great Place To Work”.

Engagerade medarbetare

Pandemin har påverkat verksamheten även under 
2021. Vi har fortsatt att hålla informationsmöten i 
digital mötesform och i juni genomfördes en digital 
sommaravslutning med underhållning. 

Under våren började chefer tillsammans med 
HR-ansvarig att använda den nya rekryteringsprocessen 
vid rekryteringar. Flera nya medarbetare har rekryterats 
under året. 

Norrvattens intranät är en uppskattad kanal för 
internkommunikation, men i behov av uppgradering. 
Under hösten 2021 inleddes arbetet med att 
modernisera intranätet och det kommer att slutföras 
under 2022. 

Rätt kompetens

Norrvatten har ett aktivt utvecklingsarbete och 
samarbetar med ledande forskare och andra dricksvatten-
producenter inom de områden som är relevanta för 
Norrvattens uppdrag. Norrvatten deltar också i en lång 
rad aktuella forskningsprojekt.

Under året har 14 studenter genomfört examensarbeten 
på Norrvatten och vi har tagit emot en student för att 
göra sin YH-praktik hos oss. 

Attraktiv arbetsmiljö

Ett led i vårt arbetsmiljöarbete har varit att utbilda chefer 
och skyddsombud i organisatorisk och social arbetsmiljö. 
I samband med utbildningen uppdaterades checklistor 
för skyddsrond.

Under 2021 har sjukfrånvaron ökat till 3,5 %. I och 
med att våra medarbetare har olika förutsättning för att 
arbeta hemifrån om man har sjukdomssymptom är det 
svårt att avgöra hur stor påverkan covid19 har haft på 
sjukfrånvaron. Under året har vi haft några medarbetare 
med längre sjukfrånvaro där rehabilitering pågår.

2018 2019 2020 2021

2,8 %  2,7 % 3,4 % 3,5 %

Norrvatten har under perioden välkomnat 13 
nyanställda medarbetare och två medarbetare har gått i 
pension. Personalomsättningen ligger på 11,0 %, vilket 
är i samma nivå som de tidigare två åren. 

Den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen för 
målområdet är att det är uppfyllt. 

Utvärdering av resultat och 
ekonomisk ställning

Resultatutveckling

Resultatet för året uppgår till 1 363 tkr jämfört 
med budget 1 169 tkr för året. Det genomsnittliga 
resultatet för de fem senaste åren uppgår till 997 tkr 
och innebär en god följsamhet till målsättningen om 
en självkostnadsbaserad verksamhet. En stor del av 
kostnader och intäkter är att betrakta som fasta och 
olika omvärldshändelser som t ex höjda elpriser eller 
förändrad vattenförbrukning är svåra att parera under  
ett verksamhetsår.

ÖVERSIKT 5 ÅR, TKR UTFALL UTFALL UTFALL UTFALL UTFALL

2017 2018 2019 2020 2021
Totala intäkter 190 816 208 807 212 272 221 866 234 181
Totala kostnader 197 334 204 486 207 350 220 966 232 819
Avskrivningar 52 425 57 310 62 165 59 334 63 795
Resultat -6 518 4 321 4 922 901 1 363
Soliditet 18 % 17 % 15 % 14 % 12 %
Självfinansieringsgrad 52 % 36 % 32 % 35 % 27 %
Räntebärande lån inklusive 
checkräkning 31/12 (tkr) 681 379 784 928 915 502 1 017 858 1 170 463

Nettoinvesteringar (tkr) 101 528 159 213 194 148 168 255 238 309
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Budgetföljsamhet

Årets resultat uppgår till 1 363 tkr vilket är något högre 
än fastställd budget. Under året har den ekonomiska 
utvecklingen följts upp i kvartalsrapporter samt ett 
delårsbokslut.

Intäkter

Intäkterna uppgick till 234,2 mkr för helåret vilket är 
1,1 mkr lägre än budget.

Kostnader

Driftkostnaderna uppgick till 54,4 mkr vilket är 
1,4 mkr lägre än budget. Främst orsakat av lägre 
kostnader för lut som uppkom på grund av ändrade 
ombyggnadsplaner i verksamheten samt lägre kostnader 
för slamhantering samt lägre kostnader för läckor. 
Övriga externa kostnader uppgick till 40,9 mkr vilket 
är 5,4 mkr högre än budget. Främst orsakas detta av 
högre underhållskostnader, konsultkostnader och 
licenskostnader än budgeterat, samt utrangeringar 
av anläggningstillgångar. Personalkostnader uppgick 
totalt till 67,5 mkr vilket är 1,4 mkr högre än budget. 
Den största avvikelsen är högre pensionskostnader än 
budgeterat men även kostnader för beredskapsersättning 
och övertid överskred budget.

Avskrivningar och finansiella poster

Avskrivningar uppgick till 63,8 mkr vilket är  
2,4 mkr lägre än budget och finansiella poster 
uppgick till 6,2 mkr vilket är 4,3 mkr lägre än budget. 
Budgetavvikelserna gällande finansiella poster orsakas 
främst av lägre snittränta men också lägre låneskuld än 
budgeterat.

Investerings- och finansieringsverksamhet

Årets investeringar uppgick till 238 mkr vilket är 
en högre nivå än tidigare år. Denna utveckling har 
beskrivits i budgetförutsättningar för året och beror 
på den planerade byggnationen av ett kompletterande 
vattenverk samt hög investeringstakt i ledningsnätet. 
Den genomsnittliga investeringsnivån de senaste fem 
åren ligger på 172 mkr. Av årets investeringar har 
27 % självfinansierats och resterande del via extern 
lånefinansiering hos de svenska affärsbankerna samt 
nordiska investeringsbanken.

Balansräkning

Balansomslutningen uppgick till 1 471 mkr vid 
årsskiftet. Eget kapital uppgick till 182 mkr och innebär 
en soliditet om 12 %. Det ligger inom ramen för det 

fastställda finansiella målet om en soliditet om minst 10 %. 
Låneskulden uppgick till 1 170 mkr vid årsskiftet.

Kassaflödesanalys

Då verksamheten som bedrivs planeras till självkostnad 
och utan stora ekonomiska resultat så blir nivåerna på 
avskrivningar och investeringar viktiga att följa för att 
kunna planera kassaflödet. Avskrivningarna uppgick 
till 64 mkr jämfört med 59 mkr föregående år och 
investeringarna uppgick till 238 mkr jämfört med  
168 mkr föregående år. Nyupptagna lån för att finansiera 
verksamheten uppgick till 217 mkr att jämföra med  
92 mkr föregående år.

Pensionsskuld

Årets pensionsavsättning uppgick till 17,2 mkr och 
ansvarsförbindelse avseende uppgick till 25,7 vilket ger 
totala pensionsförpliktelser i balansräkningen för året 
om 42,9 mkr. Detta innebär en ökning jämfört med 
föregående år med 1,1 mkr totalt.

Balanskravsresultat

Årets resultat uppgår till 1 363 tkr och förbundet 
uppfyller därmed kravet på ett positivt 
balanskravsresultat. Beräkningen av balanskravsresultat 
har skett enligt de krav som finns i 11 kap 10 § Lagen 
om kommunal bokföring och redovisning.

Väsentliga personalförhållanden

Under året har sjukfrånvaron ökat något jämfört med 
föregående år till 3,5 % och personalomsättningen 
ligger på samma nivå föregående år, cirka 11 %. I och 
med att våra medarbetare har olika förutsättning för 
att arbeta hemifrån om man har sjukdomssymptom 
är det svårt att avgöra hur stor påverkan covid-19 har 
haft på sjukfrånvaron. Under året har Norrvatten 
haft några medarbetare med längre sjukfrånvaro där 
rehabilitering pågår. Under året har 13 nya medarbetare 
börjat på Norrvatten och 2 har gått i pension. En del 
nyanställningar berör projektet NFVP vilket innebär 
att kostnaden för dessa kommer att bokföras i projektet 
och inte belasta resultaträkningen. Förbundet är i en 
tillväxtfas gällande antalet anställda på grund av det stora 
projektet NFVP.

I mars 2021 genomfördes medarbetarundersökningen 
Great Place To Work och resultatet av denna var 82 % 
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vilket var en ökning med + 9 procentenheter från förra 
mätningen och att Norrvatten erhöll en certifiering som 
ett ”Great Place To Work”. 

Norrvatten har ett aktivt utvecklingsarbete och 
samarbetar med ledande forskare och andra 
dricksvattenproducenter inom de områden som är 
relevanta för Norrvattens uppdrag. Norrvatten deltar 
också i en lång rad aktuella forskningsprojekt och tar 
emot många studenter som göra examensarbeten hos 
oss. Dessa aktiviteter bidrar också till att förstärka 
arbetsgivarvarumärket och underlätta rekryteringen.

Personalstatistik 

Antal årsarbetare 2021 2020

Totalt 56 53

Varav män 36 34

Antal anställda 31/12 70 63

vilket motsvarar antal heltidstjänster 66,7 61

Sjukfrånvaro 2021 2020

Totalt 3,49 % 3,37 %

Varav långtidssjukskrivning 45,35 % 18,95 %

Sjukfrånvaro könsfördelning

Män 2,55 % 3,09 %

Kvinnor 3,97 % 3,85 %

Sjukfrånvaro per åldersgrupp

0–29 år (för få anställda) 0,00 % 0,00 %

30–49 år 2,05 % 3,54 %

50–99 år 6,00 % 3,22 %

Förväntad utveckling

Investeringar i utökad kapacitet

Norrvatten är i ett skede med behov att investera 
i verksamheten för att vattenverk och ledningsnät 
ska möta framtida behov. Därtill ställs nya krav på 
säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens 
snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur 
leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och 
anpassa investeringarna till medlemskommunernas 
befolkningsökning och tillväxt. Inför framtida 
utökning av kapaciteten fattade Norrvattens styrelse 
ett inriktningsbeslut i september 2020. Inriktningen 
avser en etappvis utbyggnad av nuvarande vattenverk 
för att klara framtida vattenförsörjning och krav på 
dricksvattenkvalitet. Arbetet drivs inom ramen för 
projektet Norrvattens framtida vattenproduktion. 

Flera år av arbete återstår innan Norrvatten kan börja 
bygga den första etappen. I nästa steg, preliminärt 
under 2023, väntas Norrvattens styrelse att fatta ett 
genomförandebeslut för projektet, vilket innefattar 
beslut om budget och tidplan. 

Utöver den investeringen fortsätter förnyelsen av 
ledningsnätet enligt tidigare investeringsplan. Denna 
investeringsplan syftar till att säkerställa funktion, 
kapacitet och redundans i Norrvattens ledningsnät. 

Under 2021 har ett ärende om att utöka Norrvattens 
låneram beslutats i styrelse och fullmäktige samt i alla 
ägarkommuner. Den nya låneramen uppgår till 2 100 mkr. 

Låneskuld, investeringsnivå och vattenavgift

Enligt de mest aktuella bedömningar som är gjorda så 
kommer Norrvattens låneskuld öka från dagens cirka 
1 200 mkr till runt 4 100 mkr år 2030. Detta med 
anledning av de stora kommande investeringarna i ett 
kompletterande vattenverk och i distributionsnätet 
under perioden. För Norrvatten medför detta en högre 
andel finanskostnader och en ökad räntekänslighet. De 
stora investeringarna genererar kapitalkostnader som i 
sin tur påverkar vattenavgiften, som bedöms preliminärt 
öka med minst 70 % fram till 2030. Observera att 
ovanstående siffror ej är beslutade utan bygger på 
förbundets i nuläget bästa bedömning perioden fram  
till 2030.

Demografi

I arbetet med att anpassa kapaciteten av dricksvatten-
produktionen är utgångspunkten den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS) och 
scenario låg. I sammanhanget kan under 2021 noteras 
lägre prognoser från SCB än från kommunerna själva 
gällande framtida befolkningsökning.
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Driftredovisning
Resultatet uppgår till 1 363 tkr jämfört med budget 1 169 tkr.  
Jämfört med föregående år, 901tkr, är resultat något förbättrat.

INTÄKTS/KOSTNADSSLAG UTFALL UTFALL BUDGET BUDGET FÖREG ÅR

2020 2021 2021 diff diff

Vattenavgifter 199 245 207 424 208 560 -1 136 8 179

Mätaravgifter 8 231 8 694 8 580 114 463

Övriga intäkter 14 390 18 062 18 125 -63 3 672

Totala intäkter 221 866 234 181 235 265 -1 084 12 315

Kemikalier 9 464 11 180 11 558 -378 1 716

Elenergi 20 693 22 600 20 779 1 821 1 907

Övriga driftskostnader 27 108 20 654 23 466 -2 812 -6 454

Löner och ersättningar 36 788 40 508 40 303 205 3 720

Pensionskostnader 8 915 11 105 8 456 2 649 2 190

Övriga personalomkostnader 14 724 15 863 17 292 -1 429 1 139

Övriga kostnader 36 176 40 907 35 542 5 365 4 731

Avskrivningar 59 334 63 795 66 216 -2 421 4 461

Räntenetto 7 764 6 207 10 484 -4 277 -1 557

Totala kostnader 220 966 232 819 234 096 -1 277 11 853

Resultat 901 1 363 1 169 193 462

Intäkter

Intäkter 2017–2021
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Totalt uppgick intäkterna till 234,2 mkr vilket är  
1,1 mkr lägre än budget. Huvudsakligen orsakas de  
lägre intäkterna av en lägre producerad mängd vatten.

Vattenavgifter

Debiterade vattenavgifter uppgick till 207,4 mkr 
jämfört med budget 208,6 mkr. Orsaken är att den 
producerade mängden vatten uppgick till cirka 
1 miljon m3 mindre än beräknat och den rörliga 
avgiften uppgick till 1,19 kr per m3.

Mätaravgifter

Intäkterna för mätaravgifter uppgick till 8,7 mkr 
vilket är marginellt högre än budget.

Övriga intäkter

Övriga intäkter uppgick till i stort sett samma som 
budget. Inom denna post uppgick intäkter för 
läcksökning till ett lägre belopp än budget medan 
intäkter för bl a vattenanalyser överstiger budget. 
Aktiverad tid uppgick till 11 mkr jämfört med 
budget 11,8 mkr.
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Kostnader

Driftkostnader och övriga kostnader 2017–2021
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Övriga kostnader Övriga driftskostnader

Elenergi Kemikalier

Övriga driftkostnader samt elenergi och kemikalier är att 
hänföra till produktionen. Övriga kostnader är alla andra 
kostnader exklusive personal och kapitalkostnader, som 
redovisas separat, exempelvis kostnader för IT, lokaler, 
försäkringar, konsulter och fordon.

De totala driftkostnaderna uppgick till 54,4 mkr vilket 
är 1,4 mkr lägre än budget. En planerad ombyggnation 
av kalkanläggningen flyttades fram i tid vilket gav lägre 
kostnader för dosering av lut än budgeterat. Kostnaden 
för aluminiumsulfat ligger däremot högre på grund av 
att en driftstörning som medförde högre förbrukning av 
denna kemikalie under en tid. Produktionsvolymen har 
också legat något under budget vilket påverkar den totala 
kemikalieanvändningen nedåt.

En ny upphandling av slamhantering slutfördes under 
året vilket medfört väsentligt lägre kostnader för denna 
budgetpost och den uppgick till 2,4 mkr jämfört med 
budget 4,1 mkr.

Underhåll av ledningsnät uppgick till 8,0 mkr jämfört 
med budget 10,5 mnkr. Detta avser framför allt 
reparation och åtgärder av akuta läckor som under året 
varit färre än ett normalår. Större planerade åtgärder på 
ledningsnätet hanteras inom investeringsbudgeten.

Fastslagen strategi för inköp av elenergi följs vilket 
innebär att säkring av priset sker till normen 80 % för 
de närmaste 12 månaderna. Under stora delar av året 
har marknadspriset på elenergi varit högt och då särskilt 
under hösten och vintern. Strategin har då bidragit till 
att hålla nere kostnadsökningen för inköp av elenergi. 
Totalt sett har elkostnaden överstigit budget med  
1,8 mkr och totalt uppgår den till 22,6 mkr.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgick till 40,9 mkr vilket 
är 5,4 mnkr högre än budget. Främst orsakas detta 
högre underhållskostnader än budgeterat för byggnader 
(1,0 mkr), konsultkostnader (1,2 mkr) huvudsakligen 
beroende på kostnadsföring av en pilotstudie som 
initialt planerades som en projektutgift, licenskostnader 
för projektledningsverktyg (1,0 mkr) samt 1,4 mkr i 
kostnader avseende utrangerade anläggningstillgångar. 
Ett antal mindre poster avviker positivt och negativt 
jämfört med budget. T ex resor, kost och logi samt 
reklam/PR har ett utfall under budget huvudsakligen 
på grund av pandemin medan bevakningskostnader och 
IT-tjänster har ett utfall över budget.

Personal

Personalkostnader 2017–2021
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Övriga kostnader Pensionskostnader

Löner och ersättningar

Personalkostnader uppgick totalt till 67,5 mkr vilket är 
1,4 mkr högre än budget. Av lönekostnaderna aktiverades 
11 mkr som eget arbete i investeringsverksamheten. 
Den största avvikelsen är högre pensionskostnader än 
budgeterat men även kostnader för beredskapsersättning 
och övertid överskred budget.

Avskrivningar

Avskrivningar uppgick till 63,8 mkr vilket är 2,4 mkr 
lägre än budget. Vissa projekt har fått tidsförskjutningar 
vilket medför att tidpunkten för aktivering flyttas 
framåt.
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Finansiella poster

De finansiella posterna uppgick till 6,2 mkr vilket är 
4,3 mnkr lägre än budget. Budgetavvikelserna orsakas 
främst av lägre snittränta (0,58 % per 31/12) men 
också lägre låneskuld än budgeterat för året.

Avskrivningar och räntenetto 2017–2021

tkr

Räntenetto Avskrivningar
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Inom ramen för investeringsverksamheten har 
Norrvatten under 2021 haft 90 pågående projekt som 
sammanlagt arbetat upp 238 mkr, att jämföra med 
2020 års 168 mkr. Norrvatten har under året avslutat 
36 projekt till ett sammanlagt värde av 192 mkr, jämfört 
med 21 projekt till ett sammanlagt värde av 163 mkr år 
2020.

Tillgänglig budget för år 2021 var 382 mkr, samtidigt 
har investeringsråd och styrelse fattat beslut om 
att omfördela medel om 114 mkr under året. Att 
Norrvatten arbetar upp 238 mkr för hela året, och 
samtidigt har outnyttjat budgetutrymme beror på att 
många tidplaner har förändrats. En del tidplaner ligger 
utanför Norrvattens kontroll, medan några projekt 
har drabbats av oväntade hinder. När tidplaner skjutits 
på framtiden har investeringsråd och styrelse beviljat 
att framtida investeringar tidigarelagts då kapaciteten 
i organisationen finns. Detta innebär att tilldelat 
budgetutrymme inte växer i den omfattning det ser ut 
som, utan omfördelas mellan flera år. Norrvatten ser inte 
att kostnaderna ökar i någon nämnvärd omfattning på 
grund av förskjutna tidplaner.

Av för årets beslutade budgetmedel tas 100 mkr med 
till kommande perioder, 65 mkr av dessa fördelas på 15 
projekt som förväntas avslutas under 2022, 8 mkr avser 

tillgänglig riskbudget i 4 projekt som Norrvatten väljer 
att föra vidare till kommande perioder. Resterande 27 mkr 
härrör från en mängd projekt där mindre belopp per 
projekt tas med i de fall man inte hunnit arbeta upp hela 
2021 års beslutade budget.

De avslutade projekten har totalt sett underskridit senast 
beslutad budget med 21 mkr eller 9,8 %.

Under 2021 har materialkostnader ökat, t. ex för PE-rör 
och stålrör har priserna ökat mellan 50–75 % vilket 
beror på att fabriker stängt på grund av pandemin, samt 
tillgång av råvaror för tillverkning av rör.

Norrvatten ser även att kostnader har ökat kring 
markåtkomst i våra medlemskommuner och att hyra för 
etableringar har ökat det senaste året.

Det enskilt viktigaste projektet som Norrvatten 
driver just nu är att bygga ut produktionskapaciteten 
och reningen. Arbetet med projektet Norrvattens 
framtida vattenproduktion har tagit viktiga steg framåt 
under året. Vid varje styrelsemöte lämnar projektet 
en lägesrapport. Upphandling av konsulter har skett 
under året och nu arbetar alla konsulter med att ta fram 
programhandlingen. Projektet har även handlat upp 
ett system för att hantera skyddsvärda handlingar enligt 

Investeringsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2021 / NORRVATTEN



24

säkerhetsskyddslagen, implementering av detta system 
kommer att ske under Q1 2022.

När det gäller ledningsnät är målsättningen att ligga på 
en reinvesteringstakt om 2,5 km per år. Förbundet har 
tagit fram en rapport för uppföljning av läckor och kan 
se att arbetet med reinvesteringar ger utdelning med 
färre läckor.

Under året påbörjades även ett stort arbete med att byta 
ut GAP-ledningen mellan Rydbo och Åkersberga, detta 
projekt ingår i GAP-programmet.

Större investeringar som 
upparbetades under året 

Hållbar kapacitet, Görvälnverket

Syftet med projektet är att höja kapaciteten inom 
befintlig anläggning genom att åtgärda trånga sektorer, 
så kallade flaskhalsar. Målsättningen är att höja 
kapaciteten med 10 %. Fällning och sandfiltrering utgör 
huvudsaklig rening och beredning av dricksvattnet. 

2018 fattades inriktningsbeslut att bygga om för att 
införa flotation i befintliga sedimenteringsbassänger. 
För att säkerställa funktion och resultat infördes 
flotation i en sedimenteringsbassäng 2019 för 
utvärdering. Under 2020 skedde projektering för övriga 
sedimenteringsbassänger. Installation har skett under 
2021 och projektet beräknas vara klart våren 2022.

Totalbudget:    36,8 mkr 
Upparbetat 2021:    10,7 mkr 
Upparbetat totalt:    19,8 mkr

Norrvattens framtida dricksvattenproduktion 

Arbetet med projektet Norrvattens framtida 
vattenproduktion har tagit viktiga steg framåt under 
året. Vid varje styrelsemöte lämnar projektet en 
lägesrapport. Upphandling av konsulter har skett 
under året och idag är det cirka 150 konsulter som 
arbetar i projektet. Projektet har även handlat upp ett 
system för att hantera skyddsvärda handlingar enligt 
säkerhetsskyddslagen, implementering av detta system 
kommer att ske under Q1 2022. Projektet har ett 
inriktningsbeslut och angiven totalbudget avser de 
inledande faserna.

Totalbudget:    212 mkr 
Upparbetat 2021:    27,5 mkr 
Upparbetat totalt:    40,7 mkr

Åkersberga- Rydbo, utbyte av GAP

Norrvatten har under åren drabbats av stora läckor, med 
omfattande konsekvenser, på delar av ledningsnätet där 
ledningsmaterialet är glasfiberarmerad polyester (GAP). 
Denna ledning är förlagd i skogsmark där ca 80 meter, 
i Igelkärret, ligger i dagen vilket innebär stora risker för 
skador. Detta gör projektet högprioriterat. Projektet 
byter ledningsmaterial från GAP till stål samt höjer 
ledningens kapacitet för att möta Österåkers kommuns 
utbyggnadsplaner. Projektet kommer att pågå till 2023.

Totalbudget:    86 mkr 
Upparbetat 2021:    25,5 mkr 
Upparbetat totalt:    26,3 mkr

Ombyggnad av Stäkets tryckstegringsstation

Ställverket ska uppdateras samt kompletteras med ett 
reservkraftaggregat. Stationen ska även kompletteras 
med en pump till för att möta framtida behov. Det 
kommer även ske en uppdatering av säkerheten runt 
stationen. Entreprenaden startades Q4 2021 och 
kommer slutföras i slutet av 2022.

Totalbudget:    31,7 mkr 
Upparbetat 2021:    6,7 mkr 
Upparbetat totalt:    10 mkr

Uppdimensionering Rotsunda

I Rotsunda finns idag både en tryckstegringsstation 
och ett grundvattenverk. Då sugsidan (södra sidan) 
består av en DN 400 mm ledning medan trycksidan 
(norrut) består av en DN 600 mm ledning begränsas 
tryckstegringens kapacitet mycket kraftigt av sugsidans 
dimension. För att Rotsunda tryckstegringsstation ska 
kunna transportera större flöden och tillsammans med 
övriga tryckstegringar kunna skapa redundans till Stäket 
TS behöver sugsidan av Rotsunda dimensioneras upp. 
För att möta upp framtidens behov har Norrvatten 
valt att förlägga en DN 800 mm ledning för att skapa 
förutsättningar för att även dimensionera upp trycksidan 
i framtiden. Projektet kommer att slutföras under 2023.

Totalbudget:    94,6 mkr 
Upparbetat 2021:    16,9 mkr 
Upparbetat totalt:    18,7 mkr

Utbyte av GAP-ledning Kungsängen

Norrvatten har haft upprepade läckor och stora problem 
med sträckor där rörmaterialet i huvudvattenledningar 
bestått av glasfiberarmerad polyester (GAP). Dessa 
läckor har haft en stor inverkan på ledningsnätet, 
vattendistributionen och omgivningen, därav har 
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Norrvatten beslutat att GAP-rör successivt ska bytas 
ut mot ett mer pålitligt rörmaterial i Norrvattens hela 
distributionsnät.

GAP-ledningen mot Tibblereservoaren i Upplands 
Bro är ca 790 meter lång och har dimension på 500 
mm. Sträckningen är särskilt prioriterad då den har 
drabbats av flera läckor samt för att den är en enkel 
ledning som ensam binder ihop Tibblereservoaren 
med ledningsnätet. Riskvärde för denna ledning 
ligger på 12 och enligt åtgärdsplanen bör den åtgärdas 
för att säkra vattenleveranser och slippa onödiga 
reparationskostnader. Projektet slutfördes under 2021.

Totalbudget:    22 mkr 
Upparbetat 2021:    3,1 mkr 
Upparbetat totalt:    17,9 mkr

Schultz väg

Befintliga ledningar består av en stålledning 600 mm 
och en stålledning 800 mm, ledning med blyskarvar, 
dessa har varit utsatta för återkommande läckor och ska 
därför åtgärdas. Vid läckor rinner vatten ner på bangård 
och har därför högt satt riskvärde (20). Ledningarna 
ligger längs Schultzvägen och ca 250 meter österut och 
försörjer normalt Sveden-reservoaren med vatten. 

Ledningsförnyelse omfattas av ledningsmaterialbyte 
inom ramen för stål/gjutjärn förläggningsår 1940 – 1980. 
Projektet förväntas att hålla sin budget efter reglering mot 
entreprenör, då det finns ett krav mot entreprenören som 
ej är reglerat. Norrvatten byter dessa två ledningar till en 
stålledning med dimension Dn1000 mm.

Projektet slutfördes under 2021.

Totalbudget:    15 mkr 
Upparbetat 2021:    15,9 mkr 
Upparbetat totalt:    16 mkr

Finspångsgatan

V1000 av stål (1962) med invändig bitumenisolering 
som ligger i Finspångsgatan har drabbats av upprepade 
läckor från skarvar och fräthål.

Ledningen ligger i gatumark och är ca 750 meter lång 
och området är mycket trafikerat.

Projektet handlades upp som totalentreprenad med en 
ny schaktfri teknik, DieDraw, med PE100 RC tryckrör. 
Projektet startade under 2021 och slutförs Q1 2022.

Totalbudget:    21 mkr 
Upparbetat 2021:    16,5 mkr 
Upparbetat totalt:    16,6 mkr

Märsta Port

Ledningen mellan Valsta reservoaren och Brista har stött 
på hydrauliska problem. Ledningens sträckning är ca 
2700 m lång med blandade material och dimensioner: 
V700 Sentab, V500 GJ, V400 GJ och V500 GAP. 
Många ventiler längs med ledningen sitter tätt mellan 
varandra och kommer att slopas. 

I samma område har Sigtuna kommun sitt 
exploateringsområde Midgårdsdalen (f.d. Märsta Port 
etapp 2). Denna del är pausad och Norrvatten väntar 
på svar från kommunen när detta kan utföras. Projektet 
byter ut befintliga ledningar till stålledningar och 
startades 2020 och Norrvattens delar slutfördes 2021.

Totalbudget:    29 mkr 
Upparbetat 2021:    13,1 mkr 
Upparbetat totalt:    22,4 mkr

Spånga-Gunnebogatan

Sträckan vid Gunnebogatan är prioriterad då en läcka 
kan ge omfattande skador på järnvägslinjen Stockholm–
Västerås. Breddningen av Mälarbanan är utförd och 
ledningen närmast är utbytt. Ledningen är 320 meter 
och går genom trafikerade vägar med tung trafik och 
genom fastigheter som nyttjas. Den befintliga GAP-
ledningen ligger tillsammans med en befintlig V1000S 
ledning från 1962, Norrvatten byter ut GAP-ledningen 
till en stålledning.

Sträckan ingår i utbytesprogrammet för GAP-ledningar.

Totalbudget:    14,8 mkr 
Upparbetat 2021:    8,6 mkr 
Upparbetat totalt:    11,4 mkr

Tibble stål

Norrvatten har en befintlig huvudledning av stål 
från 1967 som ensam försörjer Tibble vattentorn. På 
ledningen finns en ventilkammare med en avsättning 
till Upplands-Bro kommun. Vid ett ledningsbrott 
kommer Tibblereservoaren att tömmas och abonnenter 
blir utan vatten. Det har inträffat ca en läcka per år på 
grund av korrosion och reparationen kräver provisorium 
under tiden. Kostnad för reparationer har varit ca 
40 000 SEK per läcka. Riskvärde för denna ledning 
ligger på 10 och enligt åtgärdsplanen bör den åtgärdas 
för att säkra upp vattenleveranser och slippa onödiga 
reparationskostnader. Projektet slutfördes under 2021.

Totalbudget:    16 mkr 
Upparbetat 2021:    8,3 mkr 
Upparbetat totalt:    9,9 mkr
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Reinvestering (51 %)

Kapacitetshöjande (13 %)

Exploatering (19 %)

Övrigt (7 %)

Tvingande (10 %)

UV-ljus Görväln

Under 2015–2016 installerades fyra UV-aggregat på 
Görväln. Nu har Norrvatten sett ett behov av att ha 
en högre UV-dos med bibehållen kapacitet periodvis 
när råvatten har en sämre kvalité. Anläggningen ska 
kompletteras med ytterligare två aggregat för att klara 
kapacitetsökningen till 220 000 m3/dygn, men även 

för att anläggningen ska klara en UV-dos på 600 J/m2, 
Projektet kommer att slutföras under 2022.

Totalbudget:    14 mkr 
Upparbetat 2021:    2,8 mkr 
Upparbetat totalt:    2,8 mkr

I diagrammet nedan ses fördelning mellan de olika projekttyperna.

Projektyp

Statistik och nyckeltal
NORRVATTEN (TKR) 5 ÅR I SAMMANDRAG

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Budget
2021

Vattenavgifter 178 424 190 314 196 525 199 245 207 424 208 560
Mätaravgifter 5 331 6 303 7 076 8 231 8 694 8 580
Övriga intäkter 7 060 12 190 8 671 14 390 18 062 18 125
Totala intäkter 190 816 208 807 212 272 221 866 234 181 235 265

Kemikalier 7 344 10 036 8 967 9 464 11 180 11 558
Elenergi 15 778 18 949 19 400 20 693 22 600 20 779
Övriga driftskostnader 24 495 26 390 24 210 27 108 20 654 23 466
Löner och ersättningar 32 047 32 750 34 200 36 788 40 508 40 303
Pensionskostnader 16 091 8 371 6 979 8 915 11 105 8 456
Övriga personalomkostnader 12 479 13 085 13 487 14 724 15 863 17 292
Övriga kostnader 30 591 31 977 31 667 36 176 40 907 35 542
Avskrivningar 52 425 57 310 62 165 59 334 63 795 66 216
Räntenetto 6 083 5 618 6 275 7 764 6 207 10 484
Totala kostnader 197 334 204 486 207 350 220 966 232 819 234 096

Resultat -6 518 4 321 4 922 901 1 363 1 169

Anläggningstillgångar 884 268 986 172 1 118 155 1 227 609 1 399 097 1 498 386
Omsättningstillgångar 42 837 54 288 67 080 56 923 72 345 69 585
Totala tillgångar 927 105 1 040 460 1 185 235 1 284 532 1 471 442 1 567 971

Eget kapital 170 700 175 021 179 943 180 843 182 205 179 149
Avsättningar 18 210 19 114 16 886 16 419 17 197 15 575
Långfristiga skulder 644 838 757 563 874 862 967 162 1 184 463 1 268 000
Kortfristiga skulder 93 357 88 762 113 544 120 108 87 577 105 247
Totala skulder 927 105 1 040 460 1 185 235 1 284 532 1 471 442 1 567 971
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Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Budget
2021

Räntebärande lån inklusive checkräkning 31/12 (tkr) 681 379 784 928 915 502 1 017 858 1 170 463 1 297 000
Nettoinvesteringar (tkr) 101 528 159 213 194 148 168 255 238 309 298 202
Pris per m³, kr (vattenavgifter) 3,69 3,75 3,83 3,87 3,95 3,95
Medelantal anställda 54 50 55 58 63 62
Sjukfrånvaro 2,3 % 2,8 % 2,7 % 3,4 % 3,5 % 4,0 %
Frisknärvaro 97,7 % 97,2 % 97,3 % 96,6 % 96,5 % 96,0 %

Nettoresultat i förhållande till omsättning -3 % 2 % 2 % 0 % 1 % 1 %
Kapitalkostnader i % av totala kostnader 30 % 31 % 33 % 30 % 30 % 33 %
Soliditet 18 % 17 % 15 % 14 % 12,4 % 15 %
Lånefinansiering i % av anläggningar 77 % 80 % 82 % 83 % 84 % 83 %
Rörelsekapital -50 520 -34 474 -46 464 -63 185 -15 232 -35 662
Självfinansieringsgrad 52 % 36 % 32 % 35 % 27 % 34 %
Ackumulerad självfinansieringsgrad 10 år 39 % 35 % 34 % 33 % 32 % 31 %
Avskrivningar i % av totala kostnader 27 % 28 % 30 % 27 % 27 % 28 %
Finansnetto i % av totala kostnader 3,18 % 2,82 % 3,12 % 3,64 % 2,74 % 4,69 %

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Budget
2021

Uppfordrad råvattenmängd 1000 m³ 52 085 56 715 54 311 52 780 54 370 55 263
Producerad mängd dricksvatten 1000 m³ 49 742 54 031 51 489 50 722 51 930 53 558
Intern förbrukning procent 5 % 5 % 5 % 4 % 5 % 3 %
Debiterad mängd 1000 m³ 49 140 52 861 51 005 50 331 51 606 52 508
Förlust i procent av producerad mängd 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2 %
Energiuttag totalt mWh 21 937 24 010 23 703 24 054 25 059 21 850
Energiproduktion vindkraftverk mWh 7 338 6 299 6 569 7 094 6 708 7 000
Ökning/minskning debiterat vatten % -3 % 8 % -4 % -1 % 3 % 2,2 %
Invånarantal medlemskommunerna 664 714 677 452 689 382 697 162 711 018 704 000
Ökning/minskning invånarantal % 12,21 % 1,92 % 1,76 % 1,13 % 1,99 % 1,60 %
Producerad mängd vatten m³/invånare 75 80 75 73 73 76

Kemikaliekostnad/m³ debiterat vatten (kr) 0,15 0,19 0,18 0,19 0,22 0,20
Energikostnad/m³ debiterat vatten 0,32 0,36 0,38 0,41 0,44 0,43
Pris per m³, kr 3,69 3,75 3,83 3,87 3,95 3,95
Energi och kemikaliekostnad procent av pris m³ 13 % 15 % 15 % 15 % 17 % 16 %

Driftsprover i verket 1 757 1 866 1 695 2 347 2 358
Egenkontrollprover i verket 104 104 104 104 108
Driftsprover på ledningsnätet 439 461 369 389 460
Kommunernas egenkontroll 638 464 642 652 641
Klagomålsprover (före och efter spolning) 70 68 70 76 77
Totalt antal prov (laboratoriet) 5 792 6 378 6 991 5 954 5 605

Antal läckor huvudvattenledningar 17 27 18 13 14
Antal läckor inom kommunernas lokala nät 104 67 79 79 103
Varav läckor på tomtmark (servisledning) 16 18 19 21 18

Antal mätarrenoveringar 0 0 0 1 533 102
Antal mätare 66 315 70 265 68 498 68 642 69 129

Renvattenkostnad i procent av total VA-kostnad, genomsnitt i Stockholms län

Typhus A Norrvattens andel av total kostnad % 9 % 9 % 13 % 9 % 8 %
Typhus A Total kostnad VA-avgifter 6 024 6 244 6 397 6 594 7 070

Typhus B Norrvattens andel av total kostnad % 13 % 12 % 12 % 12 % 12 %
Typhus B Total kostnad VA-avgifter 58 680 60 399 62 190 63 570 68 149

Typhus A = “Normalvilla” med 150 m³ i årlig vattenförbrukning
Typhus B = Flerbostadshus med 15 lägenheter och 2 000 m³ i årlig vattenförbrukning
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Resultaträkning (tkr)
NOT 2021 2020

Verksamhetens intäkter Not 2
Vattenavgifter 207 424 199 245
Mätaravgifter 8 694 8 231
Övriga intäkter 6 014 6 023
Aktiverat arbete för egen räkning 11 048 7 367
Fondering för framtida investeringar 1 000 1 000
Summa verksamhetens intäkter 234 181 221 866

Verksamhetens kostnader
Driftskostnader -54 434 -57 264
Övriga externa kostnader Not 3 -40 907 -36 176
Personalkostnader -67 475 -60 427
Summa verksamhetens kostnader -162 816 -153 867

Avskrivningar Not 4 -63 795 -59 334

Summa verksamhetens nettokostnader -226 611 -213 202

Verksamhetens resultat 7 570 8 664

Finansiella poster
Finansiella intäkter Not 5 492 439
Finansiella kostnader Not 5 -6 699 -8 203
Resultat efter finansiella poster 1 363 901

Extraordinära poster 0 0

Årets resultat 1 363 901

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att förbundsfullmäktige beslutar

att  fastställa 2021 års resultaträkning och balansräkning

att överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 100,3 mkr till 2022 års investeringar samt

att i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2021.

Sundbyberg 2022–04–13

Norrvattens styrelse

Pehr Granfalk Peter Schilling Ann-Christin Frickner

Catharina Andersson Erik Andersson Jan-Erik Björk

Lars Carlsson Tommy Lundqvist Björn Lindforss

Ronnie Lundin
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Balansräkning (tkr)
NOT 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar Not 6 1 198 1 554
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 198 1 554

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 7 1 037 045 933 503
Maskiner och Inventarier Not 8 172 419 148 897
Övriga materiella anläggningstillgångar Not 9 188 335 141 925
Summa materiella anläggningstillgångar 1 397 799 1 224 325

Finansiella anläggningstillgångar Not 10
Andelar i koncernföretag 100 100
Övriga långfristiga fordringar 0 1 630
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 1 730

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter Not 11 1 185 1 972
Summa varulager 1 185 1 972

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 22 967 45 058
Interima fordringar Not 12 23 075 2 340
Övriga kortfristiga fordringar 15 349 7 553
Summa kortfristiga fordringar 61 392 54 951

Kassa och bank Not 16 9 769 0

SUMMA TILLGÅNGAR 1 471 442 1 284 532

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital Not 13
Årets resultat 1 363 901
Dispositionsfond 1 159 1 159
Övrigt kapital 179 684 178 783
Summa eget kapital 182 205 180 843

Avsättningar
Avsatt till pensioner Not 14 17 197 16 419
Summa avsättningar 17 197 16 419

Skulder
Långfristiga skulder Not 15
Skulder till kreditinstitut 1 170 463 952 162
Investeringsfondering 14 000 15 000
Summa långfristiga skulder 1 184 463 967 162

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 16 0 65 696
Leverantörsskulder 57 707 36 201
Interima skulder Not 17 29 870 18 211
Summa kortfristiga skulder 87 577 120 108

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 471 442 1 284 532
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna  
eller avsättningarna

Not 14 25 703 25 416
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Kassaflödesanalys (tkr)
NOT 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 1 363 901
Justering för avskrivningar 63 795 59 334
Justering för ej likviditetspåverkande poster Not 20 2 173 -467

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 67 331 59 768

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar -6 441 10 360
Ökning(-)/minskning(+) av förråd 787 -203
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder -32 531 6 564

Medel från den löpande verksamheten 29 147 76 489

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Avyttring av anläggningstillgångar 1 630 0
Investering i anläggningar Not 9 -238 309 -168 789

Medel från investeringsverksamheten -236 679 -168 789

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån och upplösning investeringsfondering Not 15 217 301 92 300

Medel från finansieringsverksamheten 217 301 92 300

ÅRETS KASSAFLÖDE 9 769 0

Likvida medel vid årets början 0 0

Likvida medel vid årets slut 9 769 0
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Investeringar (tkr)
NOT BUDGET 

2021
TOTAL  

TILLGÄNGLIG 
BUDGET FÖR 

2021

TOTALBUDGET 
FÖR 

REDOVISADE 
PROJEKT

AVSLUTADE 
2021  

(AKTIVERAT)

UPPARBETAT 
UNDER 2021

IB 2021 PERIODEN UB 2021

Görvälnverket
Allmänt, säkerhet, drift mm -3 000 -3 000 -34 200 -2 578 -3 260 0 -682 -682
Elförsörjning -12 080 -16 358 -38 680 -2 779 -6 379 -5 441 -3 600 -9 041
Fastighet -2 390 -2 390 -13 405 -8 008 -1 111 -7 215 6 897 -318
Filtrering/pumpning -3 000 -5 105 -12 600 -2 515 -2 848 -2 406 -333 -2 740
Flockning/fällning -11 708 -27 736 -36 800 0 -10 744 -9 064 -10 744 -19 808
Kemikaliedosering/UV -20 970 -37 033 -38 570 0 -6 184 -1 737 -6 184 -7 921
Styrsystem driftövervakning -1 150 -1 566 -7 337 -1 599 -1 036 -1 041 562 -479
Summa -54 298 -93 188 -181 592 -17 479 -31 562 -26 904 -14 084 -40 988

Yttre anläggningar
Allmänt, säkerhet, drift mm -7 300 -7 450 -51 200 -8 953 -8 912 -40 40 0
Fastighet 0 0 -500 -440 -440 0 0 0
Grundvattenverk -4 664 -8 533 -31 562 -6 456 -5 642 -1 027 814 -213
Kemikaliedosering/UV -800 -800 -800 0 -12 0 -12 -12
Mätarservice -8 070 -8 070 -33 990 -6 171 -5 991 -180 180 0
Redundansledning Upplands 
Bro - Sigtuna

0 0 -18 000 -19 290 423 -19 713 19 713 0

Reservoarer -8 000 -8 150 -27 500 -6 662 -12 133 -1 466 -5 472 -6 937
Tryckstegringsstation -21 500 -23 885 -97 390 0 -7 467 -3 265 -7 467 -10 732
Summa -50 334 -56 889 -260 942 -47 971 -40 174 -25 691 7 797 -17 894

Ledningar
Allmänt, säkerhet, drift mm -190 -355 -545 0 -11 -35 -11 -46
Externa byggprojekt på HVL -10 884 -25 909 -68 801 -34 558 -13 709 -26 883 20 849 -6 034
Redundans Knivsta -6 400 -6 400 -156 500 0 -868 -2 001 -868 -2 869
Övriga ledningsprojekt -127 860 -143 795 -724 685 -82 270 -118 590 -42 222 -36 321 -78 543
Summa -145 334 -176 459 -950 531 -116 828 -133 179 -71 141 -16 351 -87 491

Kvalitet och utveckling
Allmänt, säkerhet, drift mm -225 -2 022 -6 450 -1 052 1 272 -2 521 2 324 -198
Fastighet 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratorium -1 010 -1 816 -2 931 -77 -77 0 0 0
Summa -1 235 -3 838 -9 381 -1 129 1 194 -2 521 2 324 -198

Verksamhetsstöd/IT
Allmänt, säkerhet, drift mm 0 0 -450 0 0 0 0 0
Fastighet -3 000 -3 862 -7 783 -7 824 -6 746 -1 946 1 078 -868
IT -100 -269 -1 125 -668 -331 -575 337 -238
Summa -3 100 -4 130 -9 358 -8 492 -7 078 -2 521 1 415 -1 106

Delsumma, exklusive 
projekt NFVP

-254 302 -334 505 -1 411 804 -191 899 -210 798 -128 779 -18 899 -147 678

NFVP: Norrvattens framtida vattenproduktion
NFVP 21 -43 900 -47 953 -212 000 0 -27 511 -13 146 -27 511 -40 657
Summa -43 900 -47 953 -212 000 0 -27 511 -13 146 -27 511 -40 657

SUMMA TOTALT 
INKLUSIVE PROJEKT 
NFVP

1 -298 202 -382 457 -1 623 804 -191 899 -238 309 -141 925 -46 410 -188 335
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciper
Kommunalförbundet Norrvatten tillämpar i allt väsentligt från och 
med verksamhetsåret 2019 redovisningsprinciper i enlighet med 
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt god 
redovisningssed som bland annat kommer till uttryck i anvisningar och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Resultaträkningen har dock ej ställts upp i enlighet med lagstiftningen som i 
första hand inriktats på att ge en rättvisade bild av kommuners redovisning 
där skatteintäkter och generella statsbidrag utgör huvudsakliga intäkter. 
Norrvatten bedriver affärsmässig verksamhet varför en uppställningsform 
för resultaträkningen, som mer liknar Årsredovisningslagens, har använts 
i syfte att erhålla tydligare information och en mer rättvisande bild av 
verksamhetens ekonomiska utfall.

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i denna 
årsredovisning skiljer sig inte från motsvarande i närmast föregående 
årsredovisning.

Redovisning av pensionsförpliktelser och  
jämförelsestörande poster
Pensionsåtagande redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, 
vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som 
skuld eller avsättning, utan redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet 
med den kommunala redovisningslagen. Utbetalningar avseende 
pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som en kostnad 
i resultaträkningen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 
redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsåtagandena 
inkluderar även löneskatt med 24,26 %.

Fordringar och skulder
Fordringar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde.

Immateriella anläggningstillgångar
För redovisade immateriella tillgångar tillämpas linjär avskrivning. 
Avskrivningstiden är 5 år för alla immateriella tillgångar som innehas av 
Norrvatten.

Anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsutgift. Beloppsgränsen för 
att ta upp en immateriell tillgång är 25 000 kr.

Materiella anläggningstillgångar
För tillgångsslaget ägd mark beräknas inga avskrvingar. För övriga 
tillgångar tillämpas linjär avskrivningsmetod.

Anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsutgift.

Bedömning av nyttjandeperiod görs för varje post i anläggningsregistret. 
Grunden för denna bedömning kommer från branschsammanställningar, 
b.la. Svenskt Vatten. Varje projektledare gör även en bedömning om 
nyttjandeperiod/avskrivningstid bör justeras efter lokala förutsättningar. 
Finns rekommendationer gällande vissa material eller rekommendationer 
från tillverkare tas dessa i beaktande. Om en väsentlig skillnad finns för 
olika komponenter inom samma anläggningstillgång delas anläggningen 
upp i flera komponenter som skrivs av separat.

Huvudvattenledningar som läggs med traditionell metod (schakt) skrivs av 
på 70 år, medan olika infordringstekniker (schaktfri) skrivs av på 40 år.

För att utgöra en anläggning skall anskaffningsvärdet överstiga 25 000 kr 
och livslängden skall vara minst tre år.

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod
Driftbyggnader 43 år
Övriga byggnader 20 år
Ledningar 76 år
Tekniska anläggningar 24 år
Maskiner 24 år
Inventarier och verktyg 10 år
IT-utrustning  8 år
Vattenmätare 9 år

Ekonomistyrning av driftverksamheten
Budgeten avseende driftverksamheten beslutas årligen av 
förbundsfullmäktige och fördelas på olika resultatansvar inom 
organisationen. Budgetärendet bereds på tjänstemannanivå och 
föreläggs styrelsen som sedan föreslår förbundsfullmäktige att fatta 
beslut. I budgetbeslutet ingår även vilken vattenavgift som ska gälla för 
kommande år. Beslutad budget följs upp i kvartalsrapportering under året 
där både ekonomiska- och verksamhetsmässiga avvikelser kommenteras 
och vid behov fattas beslut för att hålla budget och/eller nå målen för 
verksamheten. Uppföljningen avslutas med att en årsredovisning för 
helåret upprättas.

Ekonomistyrning i investeringsverksamheten
Budgeten avseende investeringsverksamheten i Kommunalförbundet 
Norrvatten beslutas netto per projekt och år. När ett projekt redovisas 
i budgetarbetet för första gången anses även projektets vid tillfället 
redovisade totalbudget utgöra den ram projektet har att förhålla sig till.

Har ett projekt en beslutad budget som av något skäl inte förbukats flyttas 
kvarvarande budget med till kommande budgetperiod, men bara i sådan 
utsträckning att totalsumman i projektet bibehålls. Budgetmedel som inte 
behövs i projektet förfaller och flyttas inte till nästkommande budgetår.

I de inledande faserna görs ekonomiska beräkningar för projektens 
utgifter samt vilka driftkostnader projektet förväntas medföra efter att 
investeringen lämnas över till brukarorganisationen. I huvudsak baseras 
de initala beräkningarna på nyckeltal från liknande projekt, inklusive ett 
risktillägg.

Projektkalkylen revideras löpande, och ett internt investeringsråd fattar 
löpande beslut om omfördelning av budgetmedel inom ramen för total 
årsbudget, samt upp till 20 mkr per projekt. Godkännande av belopp 
därutöver beslutas av kommunalförbundets styrelse.

Varje projekt som övergår till genomförandefasen tas upp och beslutas 
på investeringsråd respektive i styrelsen enligt ovan beloppsgränser.

Vid aktivering av egen tid i projekten används 
personalomkostnadspålägg enligt SKR:s rekommendationer för 
kommuner, av förenklingsskäl antas hela pensionskostnaden vara 
avgiftsbestämd.

Av oförbrukad del av 2021 års investeringsbudget ombudgeteras  
100,3 mkr enligt följande fördelning:
Budget beslutad av fullmäktige 2020: 65,8 mkr
Budget beslutad av investeringsråd 2021 eller tidigare:  21,5 mkr
Budget beslutad av styrelse 2021 eller tidigare: 13,0 mkr

För mer information kring Norrvattens investeringsverksamhet hänvisas till 
rubrik “Investeringsredovisning”, se sidan 23.

Noter
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NOT 2 RÖRELSENS INTÄKTER (TKR) 2021 2020

Vattenavgifter 207 424 199 245
Mätaravgifter 8 694 8 231
Övriga intäkter 6 014 6 023
Aktiverat arbete för egen räkning 11 048 7 367
Fondering framtida investeringar 1 000 1 000
Summa intäkter 234 181 221 866

Ersättning sjuklöner 12 261
0 % av verksamhetens intäkter utgörs av bidrag och kostnadsersättningar från staten

NOT 4 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2021 2020

Avskrivningar immateriella tillgångar 1 024 2 048
Avskrivningar driftbyggnader 13 214 12 441
Avskrivningar övriga byggnader 1 081 1 128
Avskrivningar övriga materiella anläggn inkl huvudvattenledning 27 640 26 272
Avskrivningar maskiner och inventarier 20 418 17 171
Avskrivningar IT-utrustning 418 274

63 795 59 334

Prövning av nedskrivningsbehov har genomförts under 2021. Inget nedskrivningsbehov för befintliga anläggningar identifierades för verksamhetsår 2021.

NOT 3 FÖRLUST VID AVYTTRING AV TILLGÅNGAR

Tillgångar till ett värde av 1 395 tkr har utrangerats under året. Av dessa 
avser 1 235 tkr utrangering av en pilotanläggning som inte kan anses 
ha det värde anläggningen varit upptagen till. Resterande belopp avser 
utrangerade tillgångar som ersatts under året.

NOT 5 FINANSIELLA POSTER (TKR) 2021 2020

Ränteintäkter 492 439
Räntekostnader -6 699 -8 203
Räntenetto -6 207 -7 764

Av totala räntekostnader avser 1 436 tkr räntekostnader för derivat

NOT 6 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGAR (TKR) 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 26 056 25 914
Årets inköp 0 0
Omklassificeringar 668 142
Utrangeringar och försäljningar -118 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 26 607 26 056

Ingående avskrivningar enligt plan 24 503 22 455
Årets avskrivningar enligt plan 1 024 2 048
Utrangeringar och försäljningar -118 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 25 409 24 503

Årets nedskrivningar 0 0
Ackumulerade nedskrivningar 0 0

Bokfört värde 1 198 1 554

Anskaffningsvärde för egenutvecklade immateriella tillgångar: 16 260
Anskaffningsvärde för förvärvade immateriella tillgångar: 10 346
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NOT 7 MARK, BYGGNADER & TEKNISKA ANL. (TKR) 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 2 193 062 2 077 663
Årets inköp 0 0
Omklassificeringar 145 638 115 399
Utrangeringar och försäljningar -4 972 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 333 728 2 193 062

Ingående avskrivningar enligt plan 1 259 559 1 219 718
Årets avskrivningar enligt plan 41 936 39 841
Utrangeringar och försäljningar -4 811 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 1 296 683 1 259 559

Årets nedskrivningar 0 0
Ackumulerade nedskrivningar 0 0

Bokfört värde 1 037 045 933 503

Taxeringsvärde fastigheter 3 738 3 738

NOT 8 MASKINER OCH INVENTARIER (TKR) 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 227 270 184 094
Årets inköp 0 533
Omklassificeringar 45 592 46 971
Utrangeringar och försäljningar -3 709 -4 328
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 269 154 227 270

Ingående avskrivningar enligt plan 78 373 65 256
Utrangeringar och försäljningar -2 474 -4 328
Årets avskrivningar enligt plan 20 836 17 445
Utgående ackumulerade avskrivningar 96 735 78 373

Årets nedskrivningar 0 0
Ackumulerade nedskrivningar 0 0

Bokfört värde 172 419 148 897

NOT 9 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR (TKR) 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 141 925 136 182
Årets inköp 240 614 168 255
Omklassificeringar, aktivering -191 899 -162 512
Omklassificeringar, kostnad -2 306 0
Nedskrivningar 0 0
Utgående bokfört värde 188 335 141 925

I summa årets inköp ingår en post om 2 306 tkr som flyttats från pågående nyinvestering  
till konto 6550 Konsultkostnader i resultaträkningen. Beloppet avser upparbetade kostnader  
inom ramen för pågående pilotprojekt, men där en bedömning gjorts att det upparbetade  
värdet inte stämmer överens med anläggningens värde, utan att beloppet mer kan liknas  
vid forskning som inte är möjligt att aktivera som tillgång.
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NOT 10 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Namn och org nr Säte Röstandel % Röstandel % Andelar
Norrvatten AB 2021 2020

Org nr 556527-3694 Sundbyberg 100 % 100 % 100

(tkr) 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 100 100
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 100 100
Bokfört värde 100 100

Övriga långfristiga fordringar (tkr) 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 1 630 1 630
Utrangeringar och försäljningar -1 630 0
Bokfört värde 0 1 630

NOT 11 FÖRRÅD OCH VARULAGER (TKR) 2021 2020

Kemikalieförråd 1 185 1 972
Summa 1 185 1 972

NOT 12 INTERIMA FORDRINGAR (TKR) 2021 2020

Förutbetalda kostnader 23 075 2 340
Summa 23 075 2 340

NOT 13 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TKR)

Investerat kapital Disp. fond Årets resultat Summa
Belopp vid årets ingång 178 783 1 159 901 180 842
Föregående års resultat 901 -901 0
Årets resultat 0 1 363 1 363
Belopp vid årets utgång 179 684 1 159 1 363 182 205

NOT 14 PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING (TKR) 2021 2020

Avsättning för pensioner inklusive särskild löneskatt 17 197 16 419
Ansvarsförbindelser för pensioner 25 703 25 416
Finansiella placeringar för pensioner 0 0
Totala förpliktelser 42 900 41 835

Pensionsförpliktelser ink särskild löneskatt (tkr) 
Pensionsförpliktelsers ingående värde 16 419 16 886
Pensionsutbetalning -1 111 -1 094
Ränte- och beloppsuppräkningar 272 457
Förändring av diskonteringsräntan 0 0
Nyintjänat 0 0
Aktualisering 0 0
Övrigt 1 617 170
Pensionsförpliktelser utgående värde 17 197 16 419

Aktualitetsgrad 100 % 100 %
Återlåning i verksamheten 42 900 41 835

Totalt pensionsförsäkringskapital KPA 38 250 34 340

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.
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NOT 15 LÅNGFRISTIGA SKULDER (TKR) 2021 2020

Lån hos kreditinstitut
Förfall om mer än 5 år 330 525 333 675

Förfall mellan 0 och 5 år 839 938 618 487
Summa 1 170 463 952 162

Norrvatten tillämpar en av förbundsfullmäktige antagen finanspolicy som reglerar
de bedömda största riskerna för förbundets finanshantering, bland annat finansieringsrisk
(tillgång på kapital över tid) och ränterisk (kostnad för kapital över tid).
Ränterisken möts med derivat där korta räntevillkorsperioder säkras med längre avtal 
om fast ränta över olika tidshorisonter. Marknadsvärdet på derivaten avspeglar 
kostnaden för säkringarna om de skulle skulle sägas upp vid bokslutstidpunkten. Värdet på
derivaten påverkar inte förbundets resultet då hanteringen uppfyller kraven på effektiv säkring
av ränterisk enligt R8. Derivaten har ökat förbundets lånekostnader under året med 1 437 tkr.
Finanspolicyns mandat redovisas inom parantes i nedanstående sammanställning. 

2021 2020

Lånevolym 1 170 463 952 162
Volym gröna lån 825 000 600 000
Nominellt belopp derivat 1 031 000 969 000
Genomsnittlig kapitalbindning (>1,5 år) 8,45 8,97
Genomsnittlig räntebindning (2–5 år) 2,38 1,72
Genomsnittlig räntebindning (2–5 år) exkl derivat 0,15 0,38
Genomsnittlig skuldränta 0,58 % 0,71 %
Snittränta lån 0,29 % 0,71 %
Snittränta derivat 0,29 % 0,41 %
Marknadsvärde avseende derivat 4 913 -1 821
Checkkredit outnyttjad 200 000 134 304

Fondering för framtida investeringar enligt investeringsplan
2021 2020

UV aggregat och driftcentral 14 000 15 000
Summa 14 000 15 000

NOT 16 KORTFRISTIG SKULD TILL KREDITINSTITUT (TKR) 2021 2020

Utnyttjad checkräkningskredit 0 65 696
Summa 0 65 696

Bank 9 769 0

Checkkredit outnyttjad 200 000 134 304
Beviljad checkräkningskredit för år 2021 uppgår till 200 000 tkr (200 000 tkr)

NOT 17 INTERIMA SKULDER (TKR) 2021 2020

Semester- och övertidsskuld 3 732 3 342
Sociala avgifter 4 245 4 051
Upplupna räntekostnader 504 839
Förutbetalda intäkter 7 7
Övriga upplupna kostnader 21 382 9 972
Summa 29 870 18 211

NOT 18 LEASINGAVTAL

Samtliga leasingavtal klassificeras som operationella, löpande på  
maximalt tre år och redovisas som löpande kostnader. 

Väsentliga leasingavtal avser leasingbilar.
Framtida förfall 2022 2023-2024

Inom ett år 1 838
Mellan ett och fem år 1 328
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NOT 19 REVISIONSKOSTNADER

Kostnader för räkenskapsrevision verksamhetsåret 2021 uppgår till 150 000kr.
Revisorer, PWC. 

NOT 20 ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER 2021 2020

Pensionsavsättning 778 -467
Kostnad för utrangering av anläggningstillgångar 1 395 0

2 173 -467

NOT 21 INVESTERINGSPROJEKT NFVP

Projekt NFVP (Norrvattens framtida vattenproduktion) är Norrvattens största
projekt. Den totala budgeten för projektets inledande arbete är 212 miljoner
kr. 200 miljoner beviljades i styrelsemöte för inriktningsbeslut i september 
2020 och 12 miljoner har beviljats och upparbetats föregående detta beslut.

ÅRSREDOVISNING 2021 / NORRVATTEN
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Vi har granskat styrelsens verksamhet och räkenskaper 
för år 2021. Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, 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 utlåtandet 
från revisionen har tillsänts Förbundsfullmäktige. 

Förbundsstyrelsens årsredovisning 2021 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.

Vi har inlett en fördjupad granskning av förbundets 
framtida vattenproduktion och den granskningen har 
för 2021 har avrapporterats i en särskild rapport. I den 
rapporten har vi lämnat två rekommendationer. 

Årets resultat uppgår till 1,4 mnkr, vilket är detsamma 
som det så kallade balanskravsresultatet. Vi instämmer 
i kommunalförbundets bedömning att detta 
resultat innebär att kommunalförbundet lever upp 
till kommunallagens krav på ekonomi i balans för 
räkenskapsåret 2021.

Enligt kommunallagens kapitel 12 skall vi bedöma 
om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de 

mål för den ekonomiska förvaltningen, ur ett 
verksamhetsmässigt såväl som ett finansiellt perspektiv, 
som förbundsfullmäktige beslutat om i årsbudgeten och 
flerårsplanen.

Vi bedömer att: 

• Årsredovisningen bedöms lämna upplysning om 
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och 
den ekonomiska ställningen.

• Resultatet bedöms, utifrån återrapporteringen av 
nyckeltal i årsredovisningen, som delvis förenlig med 
de av fullmäktige fastställda målen. Av de totalt 15 
nyckeltal som återrapporteras i årsredovisningen 
bedöms nio som uppfyllda och sex som ej fullt ut 
uppfyllda. 

• Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt rättvisande

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 
redovisningslagen och god redovisningssed.

Revisionsberättelse för år 2021

Sundbyberg 2022-04-20
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Norrvatten på  
fem sekunder
Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar
dricksvatten av hög kvalitet till 14 medlemskommuner med stark
expansion i norra Storstockholm. Närmare 700 000 människor, flera
stora sjukhus samt Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten
garanterar ett hälsosamt dricksvatten och därmed möjliggör regionens
utveckling.
Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent och har
ungefär 60 anställda. Vårt vattenverk, Görvälnverket, ligger vid
Mälaren i Järfälla kommun. Här producerar vi 1 600 liter dricksvatten
per sekund.

Norrvattens vision
Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus.
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Norrvattens medlemskommuner

Postadress: Box 2093, 169 02 Solna
Besöksadress: Skogsbacken 6, Sundbyberg
Telefon: 08-627 37 00
info@norrvatten.se
www.norrvatten.se

mailto:info@norrvatten.se
http://www.norrvatten.se
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