
Uniwater är en av Nordens ledande koncerner med dotterbolag som är experter på VA-tekniska lösningar på den nordiska 
marknaden. 2020 omsatte bolaget cirka 600 miljoner svenska kronor med cirka 200 anställda. Verksamhetsgrenar inom 
koncernen: Norvatek, Dala Kommunalteknik och Rostfria VA-system – Pumpstationer med brunnar i betong, plast och 
rostfritt, ASB – Automation och elskåp, ELVA och Emendo – Renings- och vattenverk, IBECO – Produkter inom VA och VVS. 
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Martin Evertsson ny vd för Norvatek och  
affärsområdeschef för Uniwater Pumping Stations  
 
Uniwater (tidigare Norvatek Invest), en av Nordens ledande koncerner med specialister inom 
VA-tekniska lösningar, tillsätter Martin Evertsson som ny affärsområdeschef för affärsområdet 
Pumping Stations och vd för Norvatek AB. Fredrik Jonsson, som är koncern-vd för Uniwater 
var tidigare även ansvarig för affärsområdet och vd för Norvatek AB, kommer nu att lägga allt 
sitt fokus på att fortsätta leda koncernens tillväxt.  
 
Martin Evertsson har varit med sedan starten av 
Norvatek 2014 och har under den tiden varit 
marknadschef, key account manager och 
projektledare för Norvateks stora 
entreprenadprojekt. Nu tar han rollen som 
affärsområdeschef för för Uniwater Pumping 
Stations där bolagen Norvatek, Dala 
kommunalteknik och Rostfria VA-system ingår. 
– Det ska bli ett spännande och utmanande uppdrag. 
Vi har tre fantastiska bolag inom affärsområdet 
Pumping Stations och mycket handlar om att samla 
kunskapen i bolagen och hitta de synergier som finns så att vi kan bli ännu bättre på att leverera bästa 
möjliga kvalitet till våra kunder. Som vd för Norvatek kommer jag fortsätta att utveckla vårt 
erbjudande till de stora entreprenaderna. Samtidigt ska jag naturligtvis fortsätta att fokusera på vår 
expansionsambition som grundar sig på Uniwaters vision, säger Martin Evertsson.  
 
Fredrik Jonsson, som är koncern-vd på Uniwater, hade tidigare även rollen som vd för Norvatek och 
affärsområdeschef för Pumping Stations. Nu släpper han de rollerna och fokuserar helt på att arbeta 
med koncernövergripande frågor på Uniwater och den fortsatta expansionen.  
– Martin Evertsson har en lång erfarenhet i branschen och har internt ett stort förtroende. Han kommer 
göra ett fantastiskt arbete med att föra våra bolag inom Pumping Stations närmare varandra och ta 
fördelar av den kunskap som finns i vår organisation. Samtidigt ser jag fram emot att kunna fokusera 
mer på arbetet som koncern-vd och fortsätta det expansionsarbete i Norden som vi påbörjade för ett 
par år sedan, säger Fredrik Jonsson. 
 
För en vecka sedan bytte bolaget koncernnamn till Uniwater, från sitt tidigare namn Norvatek Invest. 
Med det började en ny etapp i koncernens utvecklingsresa. Koncernen har växt de senaste åren och 
ambitionen att omsätta en miljard kronor under 2022 ser Uniwater som ett realistiskt mål. 
– Det händer mycket i vår bransch och vi vill vara med och driva branschen framåt. Det är därför vi 
satsar på bred front för att kunna ha ett så heltäckande erbjudande som möjligt till våra kunder. Idag är 
både digitalisering, hållbarhet och specialistkunskap inom VA kärnfrågor för oss och nycklar till att 
kunna expandera både i Sverige och övriga Norden, säger Fredrik Jonsson. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Jonsson, koncern-vd på Uniwater AB, tfn +46 (0)70 320 27 40 
Martin Evertsson, affärsområdeschef Uniwater Pumping Stations & vd på Norvatek AB, tfn +46 (0)70 624 82 65 
Anders Ekhammar, pressansvarig på Uniwater AB, tfn +46 (0)70 746 25 79  
e-mail: anders.ekhammar@perspective.se  


