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Sammanträdesdatum  

2022-08-18  

  
 

  
 

 

   
 

Plats och tid Åsikten, Kungsgatan 86 kl. 09.00 – 12.00 

  

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Sofie Wågström, ordförande  
Mattias Stjernström, 1:e vice ordförande  
Tommy Hamberg, 2:e vice ordförande 
Kari Lainio  
Robert Forsman  
Theresia Jansson  
Fredrik Elf  
Annika Oldberg  
 

Övriga deltagare Kjell Andersson, Robert Berlin, Christina Pettersson, Kent Briby tom §6, 
Admir Ibrisevic §§ 4 och 7, Markus Nylander § 7, Lotta Lejdberg §§ 8 - 9, 
Fredrik Stake from § 10, Fredric Mazzarello § 14, Nina Malmqvist 
(sekreterare).  

  

Underskrifter Protokollet är e-signerat, se sista sidan.   
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§ 1 Val av justerare 

Kari Lainio utsågs av styrelsen att justera protokollet. 

 __________  

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen. 

 __________  

§ 3 Föregående protokoll  

Protokollet 7/2022 från föregående sammanträdet godkändes och lades till 
handlingarna.  

 __________  

§ 4 Ytvattenskyddsområde för Österby vattenverk (myndighetssamråd) 
 Dnr: 2022.030 

Admir Ibrisevic redogjorde för ärendet.  

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 
 
att  som sökande för fastställande av vattenskyddsområde för Näshultasjön, Österby 

 vattentäkt, till Eskilstuna Kommunföretag AB och Kommunstyrelsen i Eskilstuna 
 kommun föreslå att till berörda nämnder och myndigheter lämna följande  
samrådsunderlag:   

 
 • Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Näshultasjön,  
  Österby vattentäkt, 2022-07-26 
 • Tekniskt underlag, 2022-07-26 (maskad version) 
 • Tekniskt underlag, 2022-07-26 (sekretessversion) till SGU  
 
att  ärendet direktjusteras 
 
Sammanfattning 
Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) har anlagt ett nytt ytvattenverk med nytt 
råvattenintag i Näshultasjön vid Österby eftersom tidigare verket i Bälgviken har 
bristande kapacitet för att möta framtida utveckling och råvattnet inte uppfyller önskad 
kvalitet. Näshultasjön med Österby vattentäkt ska försörja invånare i Bälgviken, 
Näshulta Kyrkby, fritidsområdet Näshulta Österby samt övriga och tillkommande 
anslutningar med dricksvatten av god kvalitet.  
 
EEM är huvudman för de allmänna VA-anläggningarna i Eskilstuna kommun och står som 
sökande för upprättande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för 
Näshultasjön. Kommunfullmäktige kommer att besluta slutligen i ärendet. 
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Syftet med framtagandet av vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter är att skydda 
ytvattentäkten i ett långsiktigt perspektiv. Vattenskyddsområdet utgör ett verktyg för att 
aktivt kunna minimera riskkällor och att verka för en säkrare dricksvattenförsörjning. 
 
Enligt definition i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5 anses 
Näshultasjöns vattentäkt ha ett mycket högt skyddsvärde som allmän huvudvattentäkt. 
 
I förslag till vattenskyddsområde med nya skyddsföreskrifter ingår följande bilagor: 
 
• Tekniskt underlag för geografiska avgränsningar, inkluderande hydrologisk 
 bedömning och riskanalys. Detta tekniska underlag utgör stöd för att besluta om 
 vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Den grundliga inventeringen av 
 föroreningskällor är underlag för förslag till skyddsföreskrifter och vägledande i val 
 och prioritering av riskreducerande åtgärder. 
• Kartor över vattenskyddsområdets omfattning med gränser för 
 vattenskyddsområdets olika zoner (vattentäktszon, primärzon, sekundärzon). 
• Föreskrifter har formen av inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter 

inom området. Föreskrifterna för vattenskyddsområdet är utformade så att de blir 
tydliga för myndigheterna och allmänheten, att det är möjligt att kontrollera 
efterlevnaden av föreskrifterna för tillsynsmyndigheten samt att de är 
miljömässigt motiverade. Det är viktigt att föreskrifterna och utformningen 
verkligen säkerställer skyddet av vattentäkten. Dock får inskränkningarna inte gå 
längre än så. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten får inte 
gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska uppnås (7 kap. 25 § MB). 

 
Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.  
 
Punkten direktjusterades.  
 
 __________  

 
§ 5  Renhållningstaxa 2023 
 Dnr: 2022.031 

Kent Briby redogjorde för ärendet.  

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 

att återremittera ärendet till nästa sammanträde.  

Styrelsen önskade komplettering av ärendet med information om genomförda 
effektiviseringar samt redogörelse av planerade aktiviteter och åtgärder kring 
nollvisionen.  

I arbetet för att nå nollvision kring sopsortering föreslog styrelsen att använda olika 
informationskanaler parallellt med det traditionella utskicket, exempelvis ta hjälp av 
hyresgäster och barn (Eco-Friends) i muntlig spridning av information. 
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En diskussion kring kommande kundkommunikation fördes. Viktigt att det framgår att 
föreslagen sänkning av renhållningstaxan är resultat av effektiviseringsarbete som gjorts 
inom verksamheten och att principen ”var och en ska bära sina egna kostnader” gäller.  

Tjänstemän återkommer vid nästa sammanträde med förslag till beslut avseende 
fondering av renhållningstaxan.  

Underlaget finns att tillgå i styrelseportalen.  

 __________  

 
§ 6  Remiss Avfallsplan  

Kent Briby gick igenom remisskommentarerna i Avfallsplanen avseende punkt 2.4 
Etablera återbruk i någon form för bygg- och rivningsmaterial till allmän försäljning och 
3.2 Klosettavloppsvatten från sluten tank omhändertas i egen eller hyrd anläggning på 
sådant vis att växtnäring kan spridas på produktiv mark.  

Styrelsen önskade att biogas inkluderas i Avfallsplanen samt en beskrivning om hur 
uppföljning av Avfallsplanen ska ske. Även viktigt att planen harmoniserar med 
klimatmålen.  

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 

att  lägga informationen i handlingarna. 

Remissen finns att tillgå i styrelseportalen.  

 __________  

 
§ 7  VA-taxestatistik 2022  

Admir Ibrisevic presenterade VA-taxestatistik 2022 i syfte att belysa VA-taxan i 
Eskilstuna 2022 i ett nationellt perspektiv.  

Genomgång av kommentarer från Svenskt Vatten där man bl a bedömer att förändring 
av VA-taxorna ligger under den nivå som bedöms som nödvändig för att på nationell 
nivå klara investeringsbehoven de närmaste 20 åren dvs årlig ökning av taxa med 4% 
utöver inflation, stora skillnader i årskostnader och anläggningsavgifter i landet och att 
det råder en stor osäkerhet i omvärlden med tillhörande leveransproblem, 
kostnadsökningar och räntehöjningar.  

Hur Eskilstuna placerar sig jämfört med riket gällande VA bruknings- och 
anläggningsavgifter presenterades. Inga större ändringar från tidigare år. 

Avslutningsvis redogjordes för påverkansfaktorer varför kostnaden skiljer sig i olika 
kommuner.  

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 

att  lägga informationen i handlingarna. 

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.  
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Styrelsen tackade Admir Ibrisevic för ett gott samarbete under åren och önskade lycka 
till i kommande utmaningar.  

 __________  

 

§ 8 VD-rapport inklusive styrkort  

Kjell Andersson presenterade ett referat utifrån VD-rapporten: 

o Energifrågor i fokus på Almedalsveckan 

o Slutrapporten från PwC avseende den ”stora” genomlysningen av ESEM ska vara 
klar den 12/10 

o Hållbarhetsrapporten 2021 är klar och finns att läsa på hemsidan 

o Skatter och avgifter är betalda 

 
Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 

att  lägga informationen i handlingarna. 

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.  

 __________  

 

§ 9 Ärla panncentral, ny inriktning 

Lotta Lejdberg, operativ chef Energi presenterade ett nytt inriktningsförslag gällande 
uppgradering av Ärla panncentral.  

Anledning till ny riktning: Utsläppsvärden på initialt tänkt bränsle (bioolja) uppfyller ej 
kommande stoftkrav, detaljerad förstudie har påvisat lägre ansluten effekt än tidigare 
uppskattad (3,6 till 2,5 MW) och att baslasten är feldimensionerad.  

Total investeringskostnad beräknas till 21 Mkr. Fördelar som nås genom förslagen 
uppgradering: Avsevärt lägre bränslekostnader, full redundans och koldioxidneutralitet 
vid planerad produktion.  

Återkommer som beslutsärende på nästa sammanträde.  

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 

att  lägga rapporten i handlingarna. 

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.  

 __________  

§ 10  Månadsbokslut juli 2022  

Christina Pettersson presenterade månadsbokslutet för EEM koncernen för juli 2022. 
Resultatet blev 126,1 Mkr vilket är ca 10 Mkr bättre än budget. Prognos har justerats till 
201,7 Mkr (isf 200,7 Mkr) efter beslutet på koncernens VD-möte i juni.  
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Genomgång av resultat per affärsområde.  

Utfall investeringar 227,6 Mkr, prognos har sänkts till 664,2. Låg genomförandegrad 
beror till stor del på förseningar i projekten.  

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 

att  lägga informationen i handlingarna. 

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.  

 __________  

§ 11 Elhandel lägesrapport 

Positivt ekonomiskt resultat för Elförsäljningsbolaget ESEF i juni och juli. Ackumulerat 
resultat till och med juli är -9,7 Mkr jämfört med -12,2 Mkr i maj. Prognos för året är 
oförändrad och enligt dagens bedömning bör inte resultatet bli lägre än -20 Mkr.   

Fredrik Stake informerade om elpriser som fortsatt upp under sommaren. Elpriset vid 
mötesdagen var den högsta hittills 6,63 kr/kWh. Stor sannolikhet att priserna kommer 
att öka ytterligare ju närmare vintern vi kommer.  

Det ser ut att vidtagna åtgärder har börjat ge effekt, men utvärdering av förändringarnas 
påverkan kan säkrast göras efter Q3.   

Styrelsen framför vikten av tydlig kommunikation om risker kring höga elpriser till både 
privatkunder och mindre företag.  

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 

att  lägga informationen i handlingarna. 

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.  

 __________  

§ 12 Solcellspark 

På sammanträdet den 19/5 fick styrelsen en genomgång av det omfattande arbetet som 
gjorts kring solenergi. Vid dagens möte lyfte Fredrik Stake upp det som reviderats efter 
förra redogörelsen:  

o Minskad anslutningskostnad 

o 20% kostnadsökning för solcellspaneler och 10% för nätanslutning mot tidigare 

o Kalkylen för Lilla Nyby har förbättrats 

 
En diskussion kring affärsmodellen inkl. prissättning fördes. Styrelsen uppmanade att se 
över förslaget om prissättning, viktigt att ett noggrant kalkylerat pris tas fram innan man 
tar första kontakten med kunder. Förslagsvis 1 kr/kWh på femårsavtal.  

Punkten återkommer som ett beslutsärende till EEM:s styrelse den 21/9.  

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 
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att  lägga informationen i handlingarna. 

Presentationen finns att tillgå i styrelseappen.  

 __________  

 

§ 13 Affärsmöjligheter Flexibilitetsmarknaden på el 

På grund av tidsbrist återremitterades punkten till nästa sammanträde.   

 __________  

§ 14 Information från Ägarsamrådet den 16/8 

Ordförande och 1:e vice ordförande redogjorde för diskussioner som förts på 
Ägarsamrådet. Framför allt tog man upp frågan om elhandel och Elförsäljningsbolaget 
med anledning av den osäkra utvecklingen av elpriset och hur styrelserna ska förhålla sig 
om resultatförlust fortsätter.  

Ägarsamrådets förslag är att EEM:s och SEVAB:s styrelse författar en gemensam 
skrivelse där man anger ett konkret ”smärtgränsbelopp” för elhandelsförlust som 
styrelserna är beredda att ta beslut och ansvar för.  Skrivelsen skickas sedan vidare till 
ägarna för eventuellt ställningstagande.  

Anteckningarna från Ägarsamrådet finns att tillgå bland dagens möteshandlingar och 
kommer även att skickas vidare till SEVAB:s och ESEM:s styrelser.  

 __________  

§ 15 Eskilstuna Kommunföretags styrelse  

--- 

§ 16  Övriga frågor 
 
Klimatplan  
Tommy Hamberg önskade en hållbarhetsdiskussion framöver eftersom kommunens 
klimatplan dröjer.  
 
 
 __________  
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