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Förbundsordning 
FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET NORRVATTEN
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Denna förbundsordning godkändes av förbundsfullmäktige den 15 maj 
2018 och har därefter antagits av medlemskommunernas fullmäktige. 
Förbundsordningen träder i kraft den 1 januari 2019. § 16 har reviderats 
enligt beslut i förbundsfullmäktige den 10 mars 2021 och därefter godkänts av 
medlemskommunernas fullmäktige.

§ 1 Ändamål och medlemmar
Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, 
Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtäljes 
kommuner är sammanslutna till ett kommunalförbund för obestämd tid 
enligt bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) med ändamål att förse 
förbundsmedlemmarna med dricksvatten.

För fullgörande av ändamålet äger förbundet i enlighet med denna förbunds-
ordning rätt att förvärva, anlägga, underhålla och driva vattenreningsverk, pump-
stationer, ledningsnät, vattenreservoarer och andra för verksamheten erforderliga 
anordningar, samt att leverera dricksvatten och därmed förenliga tjänster.

§ 2 Benämning och säte
Förbundet benämnes Kommunalförbundet Norrvatten och har sitt säte 
i Sundbyberg. Tillkännagivande om justering av protokoll, förbundets 
kungörelser och andra anslag ska ske på förbundets webbplats samt tillställas 
medlemskommunerna för kännedom.

§ 3 Organisationsform
Organisationsformen ska vara kommunalförbund med fullmäktige.

§ 4 Fullmäktige
Val till förbundsfullmäktige ska äga rum samma år som de allmänna 
kommunalvalen och ska förrättas av de nyvalda kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun.

Förbundsmedlem, vars andel av förbundets tillgångar understiger 10,00 % vid 
utgången av kalenderåret näst före valåret, utser två ledamöter i förbundsfullmäktige.

Medlem vars andel är 10,00–19,99 % utser tre ledamöter.

Medlem vars andel är 20 % och däröver utser fyra ledamöter.

Härutöver utser förbundsmedlem en ledamot för varje uppnådd mängd av  
2 miljoner kubikmeter av förbundet till medlemskommunen under i andra  
stycket angivet kalenderår levererat vatten.
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Om härvid jämnt antal fullmäktigeledamöter uppkommer utser den medlem, 
som vid tilldelning av ledamot på grundval av uttagen vattenmängd enligt 
föregående stycke har det högsta jämförelsetalet, ytterligare en ledamot.

Ersättare till ledamot i förbundsfullmäktige utses samtidigt, till samma antal och 
på samma sätt som de ordinarie ledamöterna. Förbundsmedlem ska i samband 
med val av ersättare till förbundsfullmäktige fastställa i vilken ordning ersättarna 
ska inkallas att tjänstgöra i förbundsfullmäktige.

§ 5 Val av revisorer
Under de år då allmänna kommunalval förrättas i hela landet ska nyvalda 
förbundsfullmäktige utse tre revisorer för granskning av verksamheten under de 
fyra följande åren.

§ 6 Rätt att väcka ärende i förbundsfullmäktige
Respektive förbundsmedlems kommunstyrelse äger rätt att väcka ärende i 
förbundet. 

Ärende kan även väckas i förbundsfullmäktige genom ledamot i förbunds-
fullmäktige. Närmare föreskrifter om sätt och tid för ärendes väckande lämnas i 
förbundets vid var tid gällande reglemente.

§ 7 Beslut
Om inget annat föreskrivs i kommunallagen fattas beslut i förbundsfullmäktige 
genom enkel majoritet.

§ 8 Budget
Förbundet ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår).

Förslag till budget ska göras upp av förbundsstyrelsen.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 
och en ekonomisk inriktning för ytterligare det antal år som anges i kommunallagen.

Närmare föreskrifter om budgetens innehåll finns i kommunallagen (2017:725).

Budgeten ska fastställas av förbundsfullmäktige före november månads utgång.

§ 9 Ersättning
Ersättning till i förbundets organ valda ledamöter och ersättare ska framgå av 
varje års budget och fastställas av förbundsfullmäktige.
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§ 10 Årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse ska delges medlemskommunerna.

§ 11 Styrelsen
Förbundsfullmäktige ska utse en styrelse som svarar för förvaltningen och för 
verkställighet av fattade beslut. Styrelsen ska bestå av tio ledamöter. För varje 
ledamot ska utses en ersättare. Varje medlemskommun ska vara representerad i 
förbundets styrelse med en ledamot och/eller ersättare.

Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och räknas från den 1 januari 
året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 

Styrelsen får vara ställföreträdande för förbundsfullmäktige vid myndighets-
utövning som överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.

Styrelsen kan inrätta egna organ för olika områden med representanter utsedda av 
medlemskommunerna.  

Styrelsens presidium har att bereda de ärenden som ska behandlas av styrelsen. 
Presidiet har att avgöra de ärenden som styrelsen beslutat delegera till presidiet. 

§ 12 Närvaro och yttranderätt
Förbundsstyrelsen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare 
har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden.

Förbundsstyrelsens ordförande har alltid rätt att delta och yttra sig vid 
förbundsfullmäktiges sammanträden.

§ 13 Förvaltning
Under styrelsens överinseende omhänderhas förbundets verksamhet samt skötseln 
av dess anläggningar av en av förbundsfullmäktige tillsatt förvaltning.

Chefskapet för förvaltningen utövas av en direktör, tillsatt av förbundets styrelse.

§ 14 Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll
Medlemmarnas kommunstyrelser har uppsiktsplikt över kommunalförbundet i 
enlighet med bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) och kan begära in de 
yttranden och upplysningar från kommunalförbundet som krävs för att fullgöra 
denna plikt.

Förbundet ska, utan anmodan, kvartalsvis överlämna information om 
prognos över det ekonomiska utfallet liksom över utfallet av verksamheten till 
kommunstyrelsen i respektive medlemskommun.
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Förbundet svarar, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i 
kommunalförbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt 
för kommunalförbundet eller någon av dess medlemmar.

Förbundet ska löpande kommunicera frågor som rör mål, inriktning, 
omfattning och kvalitet i verksamheten med en av medlemskommunerna utsedd 
samrådsgrupp. Samrådsgruppen ska bestå av kommundirektör (motsvarande) 
eller den/de kommundirektören (motsvarande) anvisar från medlemskommunen. 
Samrådsgruppen ska sammanträda minst fyra gånger per år.

§ 15 Medlemskommunernas informationsansvar
Medlemskommunerna förbinder sig att till kommunalförbundet överlämna 
sådan information om kommunens verksamhet som kan vara av betydelse för 
förbundets verksamhet.

§ 16 Lån
Förbundet får uppta lån för finansiering av sin verksamhet. Förbunds-
medlemmarnas särskilda medgivande erfordras för upptagande av lån om den 
sammanlagda låneskulden överstiger 2 100 miljoner (2 100 000 000) kronor.

§ 17 Avgifter
För att täcka kostnaderna för förbundets verksamhet ska erläggas följande årsavgifter:

• Vattenavgift

• Anslutningsavgift/ledningsavgift

Vattenavgiften utgör produkten av den under året till förbundsmedlemmen 
levererade och uppmätta vattenmängden och det av förbundsfullmäktige 
fastställda vattenpriset. Vattenavgifterna ska täcka förbundets kostnader för 
förbundsmedlemmarnas förseende med dricksvatten, i den mån de inte täcks av 
annan avgift eller av annan inkomst.

På den i § 19 omnämnda kartan redovisas med särskild markering det 
huvudledningssystem med tillhörande reservoarer och pumpstationer, som 
bekostas av förbundet inom ramen för vattenavgiften. För sådana framtida 
anläggningar och ledningar, vilka förbundet ska svara för utöver detta 
huvudledningssystem, tar förbundet ut anslutningsavgift/ledningsavgift enligt 
särskilt träffade avtal. I huvudsak avses härmed anläggningar och ledningar som 
betjänar en enstaka medlemskommun.

Om förbundet levererar vatten till annan än förbundsmedlem, ska ersättningen 
för sådan leverans minst svara mot förbundets självkostnader härför enligt särskilt 
träffade avtal.
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Förbundet har rätt att fakturera ovanstående avgifter månadsvis i efterskott.

Erlägger medlem inte avgift i rätt tid, debiteras på otvistigt obetalt belopp, från 
förfallodagen tills betalning sker, dröjsmålsränta enligt bestämmelserna därom i 
räntelagen.

§ 18 Vattenmätning
Till förbundsmedlem levererad vattenmängd mäts hos medlemmens abonnenter 
eller genom huvudmätare vid kommungräns.

§ 19 Förbundets anläggningar och huvudledningssystem
På en till denna förbundsordning fogad karta anges omfattningen av förbundets 
anläggningar och huvudledningssystem. Där redovisas dels de ledningar, 
reservoarer och övriga anordningar, som förbundet håller inom ramen för den 
i § 17 nämnda vattenavgiften, dels de anläggningar, för vilka anslutnings/
ledningsavgift ska erläggas.

Ändring eller utvidgning av nämnda huvudledningssystem beslutas av 
förbundsfullmäktige.

Förbundet tillhandahåller medlem kartor över sitt ledningsnät med tillhörande 
anordningar inom kommunen och ska vid ändring eller utökning av detsamma 
lämna uppgifter härom till berörd medlemskommun.

Samråd ska ske med berörd förbundsmedlem om sträckningen för planerad 
huvudledning.

§ 20 Förbundsmedlems ledningsnät
Medlem tillhandahåller förbundet kartor över sitt ledningsnät med tillhörande 
anordningar och ska vid ändring eller utökning av detsamma lämna uppgifter för 
erforderliga revideringar.

Medlem ska underrätta förbundet om felaktigheter och skador på nät, mätare och 
andra tillbehör samt om inkomna klagomål på vattnets beskaffenhet och i övrigt 
om sådana omständigheter, som kan vara av vikt för förbundets verksamhet.

Förbundet har rätt att efter föregången anmälan inspektera ledning och 
anordning, i vilken vatten från förbundet framförs.

Förbundet har rätt att framföra vatten genom medlems ledningsnät till annan 
medlem eller utomstående konsument, såvida vattenförsörjningen inte äventyras 
för den medlem, som äger nätet. Nämnda rätt får inte medföra förpliktelse av 
något slag för en medlem mot annan.

Förbundsmedlem ska i god tid skriftligen underrätta förbundet om planerad 
väsentlig ändring av sitt ledningsnät samt om ny större vattenleverans.
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§ 21 Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlem äger andel i förbundets tillgångar efter förhållandet 
mellan den vattenmängd, som förbundet och dess företrädare levererat till 
förbundsmedlem, och den sammanlagda vattenmängd, som dessa levererat till 
förbundsmedlemmarna, allt räknat från förbundsverksamhetens början 1929 till 
och med utgången av nästföregående kalenderår.

Förbundsmedlem ska även tillgodoräknas de leveranser, som förbundet fullgör 
direkt till konsument inom kommunen.

Vid bestämmandet av andelstal ska den vattenmängd inte medräknas, för vilken  
tilläggsavgift betalats.

Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra förbindelser i samma 
förhållande som ovan sägs.

§ 22 Anslutning 
Förbundsmedlem är skyldig att inom sin kommun leverera vatten endast från 
förbundets vattenverk, såvida förbundet inte medger undantag, vilket ska ske i 
skriftlig form.

Förbundsmedlem fastställer avgifter för leverans av vatten till sina abonnenter.

Förbundsmedlem får inte leverera vatten från förbundets vattenverk till avnämare 
utanför kommunens område utan förbundets särskilda medgivande.

Förbundet får inte leverera vatten direkt till konsument inom medlemskommun 
utan kommunens medgivande i varje särskilt fall.

Förbundet får träffa avtal med förbundsmedlem om handhavandet helt eller delvis 
av verksamhet som sammanhänger med vatten och avloppshanteringen inom 
kommunen under förutsättning att förbundets investeringsbehov för anläggningar 
inte därigenom ökas. Förbundets ersättning härför måste minst svara mot dess 
självkostnad.

§ 23 Inträde av ny medlem
Om ytterligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli 
medlem i förbundet ska sådan ansökan behandlas av förbundsstyrelsen 
och förbundsfullmäktige. Beslut om antagande av ny medlem fattas av 
medlemskommunernas fullmäktige som också beslutar om de justeringar av 
förbundsordningen som kan föranledas av att ny medlem inträder i förbundet.

Beslutet är gällande när fullmäktigebesluten vunnit laga kraft.
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§ 24 Utträde, likvidation och upplösning
En förbundsmedlem äger när som helst begära utträde ur förbundet varvid 
gäller en uppsägningstid om tre år. Vid uppsägningstidens utgång ska förbundet 
träda i likvidation. Vid skifte på grund därav ska förbundets behållna tillgångar 
tillskiftas medlemmarna efter de i § 21 ovan angivna grunderna.

Likvidationen verkställs av kommunalförbundets styrelse i egenskap av likvidator.  
När förbundet har trätt i likvidation, får kallelse på förbundets okända borgenärer 
sökas av förbundsmedlem eller likvidatorn.

När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig 
auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det 
behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska styrelsen avge 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör 
likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska även innehålla en redovisning för 
skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för 
hela likvidationstiden. När likvidationsuppdraget är fullgjort, ska styrelsen besluta 
om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som 
hör till förbundets arkiv.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 
samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som 
förrättats av förbundets styrelse, har rätt att väcka talan om detta mot de 
övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det slutredovisningen delgavs 
medlemmen.

Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess 
upplösning eller om talan väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat 
sätt uppkommer behov av en ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen 
fortsättas.

§ 25 Utträde utan likvidation
När grund för likvidation enligt § 24 första stycket föreligger, får förbunds-
medlemmarna avtala att medlem som begärt utträde får utträda ur förbundet 
i stället för att förbundet ska träda i likvidation. I avtalet ska bestämmas från 
vilken tidpunkt utträdet ska ske.

Vid avtal om utträde ska de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i 
förbundsordningen som föranleds av utträdet.

När en förbundsmedlem utträder ur kommunalförbundet upphör medlemmens 
ansvar för förbundets skulder, om inte annat har överenskommits i det avtal som 
avses i första stycket.
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§ 26 Tvister
Tvister mellan kommunalförbundet och en eller flera av medlemmarna ska i första 
hand lösas genom förhandlingar.

Kan inte uppgörelse nås genom förhandling ska tvisten lösas i svensk allmän 
domstol och med tillämpning av svensk rätt. Respektive part bär sina egna 
rättegångskostnader.

§ 27 Ikraftträdande
Förbundet fortsätter den av Stockholmstraktens vattenverksförbund numera 
benämnt kommunalförbundet Norrvatten bedrivna verksamheten.

Denna förbundsordning träder i kraft 2019-01-01. Tidigare fastställd 
förbundsordning upphör samtidigt att gälla.

I kommunallagen (2017:725) finns kompletterande bestämmelser avseende 
kommunalförbund, dess organ och verksamhet.

För Danderyd För Vallentuna

För Järfälla För Norrtälje

För Sigtuna För Österåker

För Sollentuna För Vaxholm

För Solna För Upplands-Bro

För Sundbyberg För Knivsta

För Täby För Upplands Väsby
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N

Anläggningar

Ledningar

Vattenverk
Reservoar
Tryckstegringsstation

Huvudvattenledning

VaxholmDanderyd

SolnaSundbyberg

Järfälla

Sollentuna
Täby

Österåker

Vallentuna

Upplands
Väsby

Upplands-
Bro

Sigtuna

Knivsta
Norrtälje
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2018-04-12 Uppdaterad ledningskarta utifrån  
de av Norrvattens fullmäktige beslutade ändringar 
enligt Norrvattens förbundsordning (§ 19)

Norrvatten Huvudledningssystem 
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