
Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet 
Stina Nilsson 

Till Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018/0195 

Datum 2018-08-13 

Revidering av förbundsordning och reglemente för Kommunalförbundet 
Storstockholms brandförsvar samt revidering av förbundsordning för 
Kommunalförbundet Norrvatten med anledning av ny kommunallag 

Sammanfattning 
Kommunalförbunden Storstockholms brandförsvar samt Norrvatten har inkommit till kommunen 
med begäran om revidering av förbundsordning och reglemente respektive förbundsordning. 
Revideringarna föreslås med anledning av ny kommunallag från 1 januari 2018. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Reviderad förbundsordning samt reviderat reglemente för Kommunalförbundet 

Storstockholms brandförsvar antas att gälla tidigast från d et att beslutet vunnit laga kraft. 
2. Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten godkänns att gälla tidigast 

från det att beslutet vunnit laga kraft. • 

Bakgrund 
Österåkers kommun har i enlighet med kommunallagen överlämnat vård av kommunala 
angelägenheter till kommunalförbunden Storstockholms brandförsvar samt Norrvatten. 
En ny kommunallag trädde i kraft den 1 januari 2018 vilken fö ranleder revideringar i 
förbundsordningar och reglemente. Föreslagna revideringar omfattar även förtydliganden och 
redaktionella ändringar. 

Direktionen för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar har beslutat föreslå respektive 
medlemskommuns fullmäktige att anta förslag till revidering av förbu ndsordning och reglemente att 
gälla fr.o.m. den 1 oktober 2018. Exempel på revideringar är möjlighet at t sammanträda på distans 
och att anslag ska ske på förbundets webbplats enbart innebärande att anslag för kännedom på 
förbundsmedlemmarnas anslagstavlor ej längre ska ske. 
I enlighet med § 9 i förb undsordningen ska medlemskommunerna fastställa reglemente för 
kommunalförbundet. 

Norrvattens förbunds fullmäktige har beslutat att godkänna förslag till reviderad för bundsordning 
samt att överlämna den reviderade förbundsordningen till respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige för godkännande. I förslaget till den reviderade förbundsordningen 
framkommer att den träder i kraft 2019-01-01. Förslaget omfattar i huvudsak följande punkter: 
- anslag ska ske på förbundets webbplats samt tillställas medlemskommunerna för kännedom 
- respektive förbundsmedlems kommunstyrelse äger rätt att väcka ärende i förbundet 
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- beslut i fö rbundsfullmäktige fattas genom enkel majoritet om inget annat föreskrivs i 
kommunallagen 

- paragraf om medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll 
- paragraf om hur inträde av ny medle m ska behandlas 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen anser att de föreslagna revideringarna svarar mot den nya kommunallagens 
bestämmelser. 
Med anledning av att förbundsordningen för Storstockholms brandförsvar anger att 
medlemskommunerna ska fastställa reglemente för kommunalförbundet, bör Österåkers kommun 
anta reviderad förbundsordning samt reviderat reglemente gällande detta förbund. 

1. Storstockholms brandförsvar, Skrivelse 
2. Storstockholms brandförsvar, Utdrag ur protokoll från Förbundsdirektionen 2018-04-24 
3. Storstockholms brandförsvar, Förslag till ny fö rbundsordning samt nytt reglemente 

4. Norrvatten, Flemställan 
5. Norrvatten, Utdrag ur protokoll från Förbundsfullmäktige 2018-05-15 
6. Norrvatten, Förslag till ny förbundsordning 
7. Norrvatten, PM - Remissvar kommundirektörsgruppen 
8. Norrvatten, Nu gällande förbundsordning 

Bilagor 

)ån-Olof Friman 
Kommundirektör 

'Peter Fr ofrie 
Kanslichef 

Expedieras 
- Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar 
- Kommunalförbundet Norrvatten 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida 2 av 2 



bl "7 
Storstockholms 
brandförsvar 

&STERÅKERS KOMMUN 2018-06-12 KOMMUNSTYRELSEN 

2018 -06- 1 5 

P'"Vs (i) "/ 

Danderyds kommun 
Lidingö stad 
Solna stad 
Stockholms stad 
Sundbybergs stad 

Täby kommun 
Vallentuna kommun 
Vaxholms stad 
Värmdö kommun 
Österåkers kommun 

Till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun 

Revidering av förbundsordning och reglemente 
för Storstockholms brandförsvar 
Direktionen för Storstockholms brandförsvar godkände vid sitt sammanträde den 
24 april 2018 bifogad revidering av förbundsordning för Storstockholms brandförsvar 
samt reglemente direktionen för Storstockholms brandförsvar. 

Storstockholms brandförsvar översänder förslaget till revidering för fastställande av 
medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

Vänliga hälsningar 

i 

L och administration 

jOhrmmA/wi WÄ/W 

Storstockholms brandförsvar - Vi skapar trygghet! 

Box 1 328 
111 83 Stockholm 

Tel: 08-454 87 00 
Fax: 08 -454 89 01 

E-post: registrator@ssbf.brand.se  
Hemsida: www.storstockholm.brand.se 
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I IB Dnr 103-502/2018 

Revidering av förbundsordning och reglemente för Storstock
holms brandförsvar 

Underlag 
Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 103-502/2018 med bilagor. 

Beslut 
Direktionen beslutar att föreslå respektive medlemskommuns fullmäktige att anta 
bilagda förslag till revidering av förbundsordning och reglemente för Storstockholms 
brandförsvar att gälla fr.o.m. den 1 oktober 2018. 

Ärendet 
Med anledning av den förändring i den nya kommunallagen (SFS 2017:825) som 
trädde i kraft 1 januari 2018 måste vissa revideringar göras i förbundsordning och 
reglemente för Storstockholms brandförsvar. 

Förbundets förslag, se beslutet. 

Protokollsutdrag 
Medlemskommuner 

Ordf. ocli justerares sign t, Utdragsbestyrkande 
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Handläggare Till 
Anna Karin Gidlund Direktionen 
08-454 87 23 2018-04-24 

Ny [ydeSse ~ förbundsordning och reglemente för 
Storstockholms brandförsvar 

Pörslag till beslut 

Direktionen beslutar att föreslå respektive medlemskommuns fullmäktige att anta 
bilagda förslag till revidering av förbundsordning och reglemente för Storstockholms 
brandförsvar att gälla fr.o.m. den i oktober 2018. 

A 
Lena Lefverström 
Stabschef 

Sammanfattning 
Med anledning av den förändring i den nya kommunallagen (SFS 2017:825) som 
trädde i kraft 1 januari 2018 måste vissa revideringar göras i förbundsordning och 
reglemente för Storstockholms brandförsvar. Förändringarna redovisas nedan. 

Förbundsordning 

Nuvarande lydelse Ny lydelse 
§5 
Yttranderätt i direktionen har ledamot 
samt ersättare. Yrkanderätt har ledamot 
eller tjänstgörande ersättare i 
direktionen. Direktionen äger rätt att 
besluta om att annan företrädare för 
medlemskommun ska äga yttranderätt i 
direktionen. 

§5 
NY LYDELSE - Ledamot och ersättare 
har yttranderätt i direktionen. När 
ersättare tjänstgör har de samma 
rättigheter som ledamöter. (KL 4:22) 
Direktionen har rätt att besluta om att 
annan företrädare för medlems-kommun 
ska ha yttranderätt i direktionen. 

Svante Borg 
Förbundsdirektör 
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Nuvarande lydelse Ny lydelse 
§ 10 
Kommunalförbundets kungörelser, 
tillkännagivanden av protokollsjustering 
och övriga tillkännagivanden ska anslås 
på kommunalförbundets anslagstavla 
samt för kännedom på kommunal
förbundets hemsida och samtliga 
medlemmars anslagstavlor. 

§ 10 
Kommunalförbundet ska på sin webb-
plats ha en anslagstavla. Anslagstavlan 
ska vara lättillgänglig och kunna sär
skiljas från övrigt innehåll på webb-
platsen. På anslagstavlan ska kun
görelser, tillkännagivanden av proto
kollsjustering och övriga tillkänna
givanden anslås. Tillkännagivanden får 
inte tas bort från anslagstavlan före 
överklagandetidens utgång enligt KL 13 
kap 5 § första stycket. 

Kommunalförbundet ska i sina lokaler ge 
allmänheten möjlighet att ta del av 
innehållet på anslagstavlan. KL 
(2017:725) 8 kap 9-11 §§. 

§ 22 
... träder i kraft i januari 2013. 

§ 22 
.... träder i kraft 1 oktober 2018. 

Reglemente for direktionen 

Nuvarande lydelse Ny lydelse 
§1 
Direktionen sammanträder på tid och 
plats som direktionen beslutar eller när 
ordföranden anser det behövligt. 
Ordföranden ansvarar för att kallelse 
utfärdas. 

§1 
Direktionen bestämmer tid och plats för 
sina sammanträden. Sammanträden ska 
också hållas om ordföranden anser att 
det behövs. Ordföranden ansvarar för att 
kallelse utfärdas. ^(2017:725) 6 kap, 
23 §• 

§2 § 2 Deltagande på distans 
Direktionen ska besluta i vilken utsträck
ning ledamöter får delta i direktionens 
sammanträden på distans. Deltagande 
ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor. 
En ledamot som deltar på distans ska 
anses vara närvarande vid direktionens 
sammanträde. KL (2017:725) 6 kap 24 §. 
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Nuvarande lydelse Ny lydelse 
§7 
Protokollet justeras av ordföranden och 
en ledamot som utses av direktionen. 

§7 

TILLÄGG - Protokollet ska justeras 
senast fjorton dagar efter sammanträdet 
på det sätt som direktionen har bestämt. 
KL (2017:725) 5 kap 69 §. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av enheten för kansli, kommunikation och administration i 
samarbete med förbundsdirektör och stabschef. 

Bakgrund 
Med anledning av att ny kommunallag trädde i kraft den i janu ari 2018 måste 
förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar revideras. 

Förbundets förslag 

Förbundet föreslår att direktionen beslutar att vidarebefordra detta förslag till 
respektive medlemskommuns fullmäktige för fastställande av bilagda förslag till 
revidering av förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar att 
gälla fr.o.m. den 1 oktober 2018. 

Bilagor 
1. Förbundsordning för Storstockholms brandförsvar 
2. Reglemente för Storstockholms brandförsvars direktion 

Storstockholms 
brandförsvar 
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Förbundsordning för kommunal
förbundet Storstockholms 
brandförsvar 

Fastställd av medlemskommunerna: 
Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, 
Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 
Värmdö, Österåker 

2018-03-28 
Dnr 103-502/2018 
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Innehåll 
Innehållsförteckning c ..3 
§ 1 Namn och säte . 5 
§2 Medlemmar. 5 
§ 3 Ändamål 5 
§ 4 Organisation och varaktighet ..........................................................o.... 5 
§ 5 Sammansättning 5 
§6 Uppgifter 6 
§ 7 Uppgifter enligt särskild överenskommelse 6 
§ 8 Revision och ansvarsfrihet 6 
§ 9 Reglemente 7 
§ 10 Tillkännagivanden 7 
§ 11 Arvoden och ersättningar 7 
§ 12 Andelsbestämning 7 
§ 13 Kostnadsfördelning 7 
§ 13 a -8 
§ 14 Lån, borgen och förvärv 8 
§ 15 Budgetprocess 8 
§ 16 Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll 8 
§ 17Medlemskommunernas informationsansvar .o». ..............................9 
§ 18 Arkiv 9 
§ 19Inträde av ny medlem..... 9 
§ 20 Utträde och likvidation 9 
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§ 22 Ikraftträdande 10 
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§ 1 Namn och säte 
Kommunalförbundet benämns Storstockholms brandförsvar och har sitt säte i 
Stockholms kommun, Stockholms län. 

§ 2 Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Danderyd, Lidingö, Solna, 
Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 

Kommunalförbundets ändamål är att inom förbundets geografiska område bereda 
människors liv, hälsa, egendom samt miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd 
mot olyckor. 

§ 4 Organisation och varaktighet 
Kommunalförbundet är ett förbund med direktion. Förbundet är bildat för obestämd 
tid. 

§ 5 Sammansättning 
Direktionen består av elva ledamöter och elva ersättare av vilka medlemmarna utser 
var sin ledamot och ersättare. Stockholm utser dock två ledamöter och två ersättare. 
Mandattiden ska vara fyra år räknat efter det årsskifte då allmänna val hållits. 

Ordförande utses av Stockholms kommun. Två vice ordförande utses för varje mandat
period bland övriga medlemmar, varvid vice ordförandeskapet ska rotera efter överens
kommelse mellan övriga medlemmar. 

Beslut i direktionen fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst. 

Yttranderätt i direktionen har ledamot samt ersättare. Yrkanderätt har ledamot eller 
tjänstgörande ersättare i direktionen. Direktionen äger rätt att besluta om att annan 
företrädare för medlemskommun ska äga yttranderätt i direktionen. 
NY LYDELSE - Ledamot och ersättare har yttranderätt i direktionen. När ersättare 
tjänstgör har de samma rättigheter som ledamöter. KL 4:22 Direktionen har rätt att 
besluta om att annan företrädare för medlemskommun ska ha yttranderätt i 
direktionen. 

§ 3 Ändamål 
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| 6 Uppgifter 
Kommunalförbundets uppgifter är att för medlemmarnas räkning fullgöra de uppgifter 
som det är obligatoriskt för en kommun att utföra enligt följande lagar: 

lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. 

Ansvaret att samordna kommunens totala arbete för skydd mot olyckor åligger dock 
den enskilda kommunen. 

§ 7 Uppgifter enligt; särskild! överenskommelse 
Kommunalförbundet kan dessutom biträda kommunerna i den omfattning som 
respektive kommun och kommunalförbundet kommer överens om, till exempel när det 
gäller: 

lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, 
plan- och bygglag (2010:900), 
övrig lagstiftning eller tjänsteområde där kommunalförbundet besitter särskild 
kompetens. 

Som villkor för sådant biträde gäller att förbundet och respektive kommun träffar 
skriftlig överenskommelse om villkoren. Som ytterligare villkor gäller att förbundet 
erhåller full kostnadstäckning för uppdraget samt att samtliga uppdrag enligt denna 
paragraf särredovisas i förbundets budget och redovisning. 

Kommunalförbundet ska ha fyra förtroendevalda revisorer. Revisorerna utses av de 
kommuner som inte utser vare sig ordförande eller vice ordförande. Mandattiden för 
revisorerna och ersättarna ska vara fyra år räknat efter det årsskifte då allmänna val 
hållits. 

Revisorerna utser inom sig ordförande och vice ordförande. 

Revisorerna upphandlar sakkunniga som på revisorernas uppdrag granskar förbundets 
verksamhet enligt en av revisorerna årligen fastställd plan. 

Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisning överlämnas till 
medlemskommunernas kommunfullmäktige som var och en beslutar om ansvarsfrihet 
för direktionen i dess helhet. 

§ 8 Revision och ansvarsfrihet 
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Handlingarna ska överlämnas i sådan tid att de kan behandlas tillsammans med 
kommuns egen verksamhetsberättelse och årsredovisning. 

§ 9 Reglemente 
För kommunalförbundet gäller reglemente som fastställts av medlemskommunerna. 

§ 10 Tillkännagivanden 
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 
tillkännagivanden ska anslås på kommmunalförbundets anslagstavla samt för 
kännedom på kommunalförbundets hemsida och samtliga medlemmars anslagstavlor. 
Kommunalförbundet ska på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan ska vara 
lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. På anslagstavlan 
ska kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden 
anslås. Tillkännagivanden får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens 
utgång enligt KL 13 kap 5 § första stycket. 

Kommunalförbundet ska i sina lokaler ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet 
på anslagstavlan. KL (2017:725) 8 kap 9-11 §§. 

§11 Arvoden och ersättningar 
Arvoden och ersättningar till de förtroendevalda beslutas av Stockholms kommun. 

§ 12 Andelsbestämning 
Kommunalförbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar 
och skulder i förhållande till antalet invånare inom respektive medlemskommun den 1 
januari året före det kalenderår budgeten avser. 

§ 13 Kostnadsfördelning 
Medlemmarnas avgifter till förbundet baseras på två komponenter: invånarantal den 1 
januari året före det år budgeten avser samt den vid samma tidpunkt gällande arealen i 
fast mark för medlemskommunen mätt i kvadratkilometer. 

Direktionen fastställer årligen senast den 1 september den sammanlagda avgiften för 
kommande år efter beredning av beredningsorganet. 

Medlemmarna ska utan anmodan till förbundet översända avgiften i förskott med en 
sjättedel den 20 :e varannan månad med början i december. 

7/10 



Storstockholms 
brandförsvar 

2018-03-28 
103-502/2018 

| 13 a 
Solna, Sundbyberg och Lidingö kommuners intäkter avseende onödiga automatlarm 
ska från och med 2015 börja tillföras förbundet. Detta ska ske i delar med 20 % årligen, 
vilket innebär att från och med år 2020 ska samtliga intäkter tillfalla förbundet. 

§ 14 Lån, borgen och förvärv 
Kommunalförbundet får ta upp lån intill sammanlagt högst 250 mnkr. 
Kommunalförbundet får inte ingå borgen eller ansvarsförbindelser utan att samtliga 
medlemskommuner lämnat sitt medgivande härtill. 

För beslut om bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av bolag eller stiftelse 
krävs medgivande av samtliga medlemskommuner om värdet överstiger 5 mnkr. 
Detsamma gäller förvärv eller avyttring av fast egendom eller tomträtt. 

§ 15 Budgetprocess 
Direktionen fastställer kommunalförbundets budget före november månads utgång 
varje år. 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten från och med kungörandet av det 
sammanträde med direktionen då budgeten ska fastställas. 

Direktionen ska före beslut om budget samråda med medlemskommunerna. 
Beredningsorganets, enligt § 16, uppfattning ska inhämtas före beslutet. 

Budgetuppföljning ska göras minst tre gånger per år. 

§ 16 Medlemskommunernas styrning, insyn 
och kontroll 

Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet. 

Förbundet ska utan anmodan tertialvis överlämna en prognos över det ekonomiska 
utfallet liksom över utfallet av verksamheten. Om mcdlemskommun så begär ska det 
ekonomiska utfallet kunna redovisas månatligen. 

Förbundet ska utan anmodan informera medlemmarna om principiella ärenden eller 
ärenden av större vikt. 
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Förbundet ska utan anmodan till medlemmarna överlämna de rapporter som kan 
erfordras för att medlemmarna ska få en tillfredsställande bild av förbundet. 
Förbundet ska på anmodan av medlemskommun till denna lämna den information 
kommunen kan efterfråga till det forum kommunen anvisar. 

Kommunalförbundet ska ha ett beredningsorgan samt en eller flera samrådsgrupper 
bestående vardera av en företrädare för varje medlemskommun. Förbundet har att 
löpande informera dessa om utvecklingen av ekonomin och verksamheten samt 
inhämta gruppernas råd och anvisningar i dessa ärenden. Det ankommer på respektive 
grupp att närmare precisera formerna, innehållet och omfattningen av denna 
verksamhet. 

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

Om ytterligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli medlem i 
förbundet ska sådan ansökan behandlas av direktionen. 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. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från utgången av det år uppsägningen skedde. 
Medlem som önskar utträda ska göra det skriftligt i rekommenderat brev. 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den 
utträdande medlemmen ska bestämmas i ett särskilt avtal. Medlemmens andel av 
förbundets tillgångar och skulder, enligt § 12 i denna förbundsordning, ska därvid 
utgöra den huvudsakliga grunden till sådant avtal. 

§ 18 Arkiv 
Kommunalförbundet ansvarar för sitt arkiv. 

§ 19 Inträde av ny medlem 

§ 20 Utträde och likvidation 
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Storstockholms 
brandförsvar 

2018-03-28 
103-502/2018 

Om överenskommelse inte kan nås, ska frågan handläggas i den ordning som anges för 
tvister i § 21. Skulle förbundet likvideras ska direktionen vara likvidator och 
tillgångarna fördelas efter bestämmelserna i § 12. Likvidator har rätt att förvandla 
egendom till kontanter. Verksamheten får fortsätta tillfälligt om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska en slutredovisning över 
förvaltningen avges. Redovisningen ska innehålla en förvaltningsberättelse och 
redovisning av skiftet av kommunalförbundets tillgångar, liksom anvisningar om hur 
det ska förfaras med förbundets handlingar. 

§ 21 Tvister 
Tvister mellan kommunalförbundet och en eller flera av medlemmarna ska i första 
hand lösas genom förhandlingar. Kan uppgörelse inte nås genom förhandling ska 
tvisten lösas genom medling enligt reglerna för Stockholms Handelskammares 
Medlingsinstitut. 

Om medling inte leder till att tvisten löses inom den tid som anges i medlingsreglerna, 
ska den i stället avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande, varvid skiljedomsinstitutet ska 
utse skiljeman. 

§ 22 Ikraftträdande 
Denna reviderade förbundsordning träder i kraft den 1 oktober 2018. 
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Storstockholms 
brandförsvar 

2018-03-28 
103-502/2018 

Utöver vad kommunallagen (2017:725) stadgar samt vad som föreskrivs i förbunds
ordning, antagen av medlemskommunernas kommunfullmäktige, ska följande gälla för 
förbundet; 

| 1 Sammanträden 
Direktionen sammanträder på tid och plats som direktionen beslutar eller när ordfö
randen anser det behövligt. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas. 
Direktionen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska också 
hållas 0111 ordföranden anser att det behövs. Ordföranden ansvarar för att kallelse 
utfärdas. KL (2017:725) 6 kap 23 §. 

§ 2 Deltagande på distans 
Direktionen ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i direktionens 
sammanträden på distans. Deltagande ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra och delta på l ika villkor. 
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid direktionens 
sammanträde. KL (2017:725) 6 kap 24 §. 

| 3 Jäv 
Ledamot och eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv, får åter 
tjänstgöra sedan det ärende handlagts, i vilket jäv förelåg. 

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring 
Om ordinarie ledamot är förhindrad att tjänstgöra ska i första hand ersättare repre
senterande samma kommun som ledamoten med förfall tjänstgöra. I andra hand ska 
ersättare från samma parti inkallas. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att närvara vid 
sammanträde med direktionen. Ersättare har även rätt att yttra sig och kan få sin 
mening antecknad till protokollet. För ersättare utgår ersättning efter samma grunder 
som ledamot. 

Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har alltid rätt att tjänstgöra, 
även om ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättare som börjat tjänstgöra har företräde framför annan ersättare, även 0111 turord
ningen därmed rubbas. 
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Storstockholms 
brandförsvar 

2018-03-28 
103-502/2018 

§ 5 Ersättare för ordföranden 
Om ordförande inte kan tjänstgöra tjänstgör i första hand förste vice ordförande och i 
andra hand andre vice ordförande som ordförande. Om varken ordförande eller vice 
ordförande kan tjänstgöra ska den ledamot som är äldst i tjänsteår i Storstockholms 
brandförsvars direktion fullgöra ordförandens uppgifter. Vid lika tjänsteår utses den 
som är äldst i ålder att fullgöra ordförandes uppgifter. Om ordföranden för längre tid är 
förhindrad att fullgöra sina uppgifter, får direktionen utse annan ledamot att fullgöra 
ordförandens uppgifter. 

§ 6 Kallelse 
Kallelse ska vara skriftlig - vanlig post eller e-post - och innehålla tid och plats för 
sammanträdet, föredragningslista samt de handlingar ordföranden anses behövs. Kal
lelse och handlingar skall tillställas ersättare. Kallelse och handlingar ska, om inte syn
nerliga skäl föranleder annat, ske senast åtta arbetsdagar före sammanträdet. 

§ 7 Justering 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som utses av direktionen. 
TILLÄGG - Protokollet ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt 
som direktionen har bestämt. KL (2017:725) 5 kap 69 §. 

§ 8 Delgivning 
Delgivning sker med ordföranden eller den eller de tjänstemän direktionen bestämmer. 

§ 9 Undertecknande av handlingar 
Handlingar som beslutas av direktionen undertecknas av ordföranden och den eller de 
tjänstemän direktionen bestämmer. 

§ 10 Delegation 
Kommunalförbundets delegationsordning fastställs i särskilt dokument och beslutas av 
direktionen. 
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Norrvattens medlemskommuner 

Datum Handläggare 

2018-06-01 Johanna Lindgren 

Diarienummer Projektnummer 

NV2018-071 

Hemställan att godkänna reviderad förbundsordning för Kommuna lförbundet 
Norrvatten 

Med anledning av att en ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft 2018-01-01 har 
Norrvattens förbundsordning behövt revideras. Revideringarna gäller främst formalia som 
nya bestämmelser avseende anslag och kungörelser men även frågor kopplade till insyn och 
rapportering. 

Senaste revideringen av förbundsordningen gjordes i s amband med att b eslut fattades att 
Norrtälje kommun skulle ingå som medlem i förbundet. Då togs en avgiftsmodell fram för 
att hantera anslutningsavgiften, vilket redovisas i B ilaga 1 i n uvarande förbundsordning. 
Denna avgiftsmodell för anslutningsavgift är inte relevant längre och kommer inte att 
tillämpas vid eventuella kommande anslutningar. I stället har en ny p aragraf införts, § 23, 
som beskriver hur inträde av ny medlem ska behandlas. 

Förslaget till reviderad förbundsordning har remissas till kommundirektörsgruppen i tv å steg 
där inkomna synpunkter beaktats. Svaren från de båda remissomgångarna har sammanställts 
och redovisas i bilaga 3. 

Förslag till reviderad förbundsordning bifogas där ändringar på grund av nya 
kommunallagen är markerade med gult och ändringar som innebär förtydliganden och 
förbättrad praxis är markerade med turkost. 

Förslag till beslut 
Norrvattens förbundsfullmäktige föreslår medlemskommunernas kommunfullmäktige 

att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten. 

Norrvatten 

Post Box 2093, 169 02 Solna Telefon 08-627 37 00 Telefax 08-627 53 30 E-postinfo@norrvatten.se Webbplatswww.norrvatten.se  
Besök Huvudkontor. Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvälnverket Vattenv erksvägen 20, Järfälla 



Norrvatten 2 (2) 

Med vänlig hälsning 
NoirvMten 

Torsten Björnsson / Johanna Lindgren 
Ordförande förbundsfiillmäktige // VD 

Norrvatten 

Post Box 2093, 169 02 Solna Telefon 08-627 37 00 Telefax 08-627 53 30 E-postinfo@norrvatten.se Webbplatswww.norrvatten.se  
Besök Huvudkontor. Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvälnverket Vattenverksvägen 20, Järfälla 
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Sammanträdesprotokoll 
% Sammanträdesdatum Sid 

2018-05-15 5 (6) 
Diarienummer 

NV2018-032 

Norrvatten 
Förbundsfullmäktige 

Revisionsberättelse för 2017 (NV2018-035) 

§7 

Revisionens ordförande, Tommy Thoweman, hänvisade till revisoremas utlåtande avseende 
årsredovisningen samt övriga granskningsinsatser som genomförts under året. 1 
revisionsberättelsen tillstyrks godkännande av årsredovisningen samt ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsens ledamöter. 

Förbundsfullmäktige beslutade 

att godkänna revisionsrapport och revisorernas redogörelse samt lägga desamma till 
handlingarna, samt 

att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten (NV2018-071) 

VD Johanna Lindgren föredrog ärendet. Med anledning av ikraftträdandet av ny 
kommunallag (2017:725) behöver Norrvattens förbundsordning revideras. Revideringarna 
gäller främst fonnalia men även frågor kopplade till insyn och rapportering har setts över. 
Mötet diskuterade frågan om Rätt att väcka ärende i förbundsfullmäktige § 6 samt 
Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll § 14. 
VD informerade att förslaget har förankrats bland medlemskommunemas tjänstemän samt 
beslutats av förbundsstyrelsen. 

Förbundsfullmäktige beslutade 

att godkänna förslaget till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten, 
samt 

att överlämna den reviderade förbundsordningen till respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige för godkännande. 

Information från verksamheten 

§9 

"M 11 Utdragsbestyrkare 





Förslag till beslut 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-05-03 1(2) 
Diarienummer 

NV2018-071 

Till 
Förbundsfullmäktige 

Revidering av förbundsordning för Komm unalförbundet Norrvatten 

Bakgrund 
Med anledning av ikraftträdandet av n y kommunallag (2017:725) behöver Norrvattens 
förbundsordning revideras. Revideringarna gäller främst formalia som nya bestämmelser 
avseende anslag och kungörelser men även frågor kopplade till insy n och rapp ortering har 
setts över. 

Senaste revideringen av förbundsordningen gjordes i samband med a tt beslut fattades att 
Norrtälje kommun skulle ingå som medlem i förbundet. Då togs en avgiftsmodell fram för 
att hantera anslutningsavgiften, vilket redovisas i Bil aga 1 i nuvarande förbundsordning. 
Denna avgiftsmodell för anslutningsavgift är inte r elevant längre och kommer inte att 
tillämpas vid eventuella kommande anslutningar. 1 stället har en ny pa ragraf införts, § 23, 
som bes kriver hur inträde av ny m edlem ska behandlas. 

Förslaget till revide rad förbundsordning har remissas till kommundirektörsgruppen i t vå steg 
där inkomna synpunkter beaktats. Svaren från d e båda r emissomgångarna har sammanställts 
och redovisas i bil aga 3. 

Förslag till reviderad förbundsordning bifogas där ändringar på grund av ny a 
kommunallagen är markerade med gult och ändringar som inne bär förtydliganden och 
förbättrad praxis är markerade med turkost. 

Förslag till beslu t 
Förbundsfullmäktige beslutar 

att godkänna förslaget till rev iderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten 
att överlämna den reviderade förbundsordningen till respektive medlemskommuns 

kommunfullmäktige för godkännande 

2018-04-23 
Norr v ätten 

Norrvatten 
Post Box 2093, 169 02 Solna Telefon 08-627 37 00 Telefax 08-627 53 30 E-post info@norrvatten se Webbplatswww.norrvatten.se  
Besök Huvudkontor. Skogsbacken 6, Sundbyberg GörvälnverUet. Vattenverksvägen 20, Järfälla 



Norrvatten 2(2) 

Johanna Lindgren Annika Palmgren 
VD Administrativ samordnare 

Bilaga 
Förslag till reviderad förbundsordning (NV2018-071-6) 
Gällande förbundsordning 
Remissvar kommundirektörsgruppen 

Norrvatten 
Post Box 2093, 169 02 Solna Telefon 08-627 37 00 Telefax 08-627 53 30 E-post info@norrvatten.se Webbplats www.norrvatten.se  
Besök Huvudkontor. Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvälnverket. Vattenverksvägen 20, Järfälla 



§ 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 förbundsordning rätt att förvärva, 
anlägga, underhålla och driva vattenreningsverk, pumpstationer, ledningsnät, vattenreservoarer och 
andra för verksamheten erforderliga anordningar, samt att leverera dricksvatten och därmed 
förenliga tjänster. 

§ 2 Ben ämning 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 Or ganisationsform 
Organisationsformen ska vara kommunalförbund med fullmäktige. 

§ 4 Ful lmäktige 
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. 

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 fö rbundsfullmäktige 
Respektive förbundsmedlems kommunstyrelse äger rätt att väcka ärende i förbundet. 



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

§ 7 Besiut 
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. 

o 

§ 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 myndighetsutövning 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. 

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 (motsv) eller den/de kommundirektören (motsv) anvisar från 
medlemskommunen. Samrådsgruppen ska sammanträda minst fyra gånger per år. 

o 15 MedIemskomniunernas 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. Förbundsmedlemmarnas särskilda 
medgivande erfordras för upptagande av lån om den sammanlagda låneskulden överstiger 900 
miljoner (900 000 000) 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 f ör 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. 

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. 

§ 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 sk riftlig 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. 

irligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli medlem i förbundet ska 
sådan ansökan behandlas av förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige. Beslut om antagande av 

ledlem fattas av medlemskommunernas fullmäktige som också beslutar om de justerir 
förbundsordningen som kan föranledas av att ny medlem inträder i förbundet. 

Beslutet är gällande när fullmäktigebesluten vunnit laga kraft. 

§ 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 fö rbundsmedlem 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 U tträde utan likvidation 
När grund för likvidation enligt § 24 första stycket föreligger, får förbundsmedlemmarna 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. 

§ 26 Tvister 
Tvister mellan kommunalförbundet och en eller flera av medlemmarna ska i första hand lösas genom 

Kan inte uppgörelse nås genom förhandling ska tvisten lösas i svensk a llmän 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 Järfälla 

För Sigtuna 

För Vallentuna 

För Norrtälje 

För Österåker 



För Sollentuna 

För Solna 

För Sundbyberg 

För Täby 

För Vaxholm 

För Upplands-Bro 

För Knivsta 

För Upplands Väsby 





Vi 
PM 
Datum Sid 

2018-04-25 1(3) 
Diarienummer Projektnummer 

NV2018-071 

Remissvar förslag till reviderad förbundsordn ing för 
Kommunalförbundet Norrvatten 

Vaxholms stad 
Ingen erinran 

Vallentuna kommun 
Ingen erinran 

Knivsta kommun 
Ingen erinran 

Österåkers kommun 
Ingen erinran 

Sollentuna kommun 
§ 2 Förbundet ska anslå sina protokoll på sin egen digitala anslagstavla. Som alternativ anges 
i pro ppen att förbundet använder sig av en a v medlemmarnas anslagstavlor. 
Sedan bör pr otokollen också skickas till medlemskommunerna, men det bör inte v ara 
obligatoriskt att var je medlem anslår dem på si n anslagstavla. 

§ 6 Alternativ formulering förordas, det vill säga kommunstyrelsen äger rätt att väcka ärende 
i förbundsfullmäktige 

§ 15 Lägg in be gränsning för handlingar som inte är offentliga 

§ 25 Tvist bör avg öras i allmän domstol. 

Solna stad 
§ 6 Ersätt skrivelse med: "Respektive förbundsmedlems kommunstyrelse äger rätt a tt väcka 
ärende i förbundet. 
Ärende kan även väckas i förbundsfullmäktige genom ledamot i förbundsfullmäktige. 

§ 8 Tillägg tredje stycket [...] budgetåret och en eko nomisk inriktning för ytterligare två år. 

§ 10 Utgår (kommentar: ett bes lut tas ist ället av fullm äktige) 

§11 Tredje stycket utgår (kommentar: vet ej va d det syftar till) 

Norrvatten 
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§14 Samrådsgruppen ska bes tå av ko mmundirektör (motsv) eller den/de kommundirektören 
(motsv) anvisar från me dlemskommunen. Samrådsgruppen ska sammanträda minst fyra 
gånger per å r. 

§ 25 Andra stycket: Kan inte uppgörelse nås genom förhandling ska tvisten lösas i svensk 
allmän domstol och med ti llämpning av svensk rätt. Re spektive part bä r sina egna 
rättegångskostnader. 

Sundbybergs stad 
Formalia: inga förkortningar. Skriva ut ku bikmeter, med mera samt till och med. Förty dliga 
förbundsstyrelse respektive förbundsfullmäktige. 

§ 2 [...] tillställas medlemskommunerna för anslag på dess digitala anslagstavlor. 

§11 Andra stycket: Det här stycket borde ligga under 4 § och gälla för förbundsfullmäktige 
så att det speglar bestämmelsen i KL 9 kap. 4 § gällande den beslutande församlingens 
mandattid. 

Därefter kan det här stycket omformuleras som "Styrelsen väljs för samma mandattid som 
förbundsfullmäktige." 

Danderyds kommun 
Inga synpunkter har inko mmit förbundet, 

Norrtälje kommun 
Inga synpunkter har inkommit förbundet. 

Sigtuna kommun 
Inga synpunkter har inko mmit förbundet. 

Täby kommun 
§ 6 Ins tämmer att "kommunstyrelsen bör h a rät t att väc ka ärende i fö rbundsfullmäktige". 

§ 8 Tillägg i tredje stycket: [...]budgetåret och en ekonomisk inriktning för det antal år som 
anges i kommunallagen. 

§14 Samrådsgruppen bör sammanträda minst fyra gånger per år. 

Upplands-Bro kommun 
§ 6 Medlemskommunernas ledamöter i förbundsfullmäktige bör i första hand väck a ärende i 
förbundsfullmäktige, i and ra hand kommu nstyrelsen i m edlemskommunen. 

Norrvatten 
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Upplands Väsby kommun 
Inga synpunkter har in kommit förbundet. 

Järfälla kommun 
Inga synpunkter har in kommit förbundet. 

Annika Palmgren 
Administrativ samordnare 
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Förbundsordning för 
kommunalförbundet 
Norrvatten 
ANTAGEN A V F ÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2008-10-14 
IKRAFTTRÄDANDE 2009-05-05 



§ 1 Ändamål och medlemmar 
Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, 
Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna, Vax
holm, Österåker och Norrtäljes kommuner är sammanslutna till 
ett kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna 
i ko mmunallagen (1991:900) med ändamål att förse förbunds
medlemmarna med dricksvatten. 

För fullgörande av ändamålet äger förbundet i enl ighet med 
denna förbundsordning förvärva, anlägga, underhålla och driva 
vattenreningsverk, pumpstationer, ledningsnät, vattenreservo
arer 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 Sund byberg. Tillkännagivande om justering av 
protokoll, förbundets kungörelser och andra anslag ska ske på 
Sundbybergs kommuns anslagstavla. 

§3 Organisationsform 
Organisationsformen ska vara kommunalförbund med full
mäktige. 
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§4 Fullmäktige 
Val till förbundsfullmäktige ska äga rum samma år som de 
allmänna kommunalvalen och ska förrättas av de nyvalda 
fullmäktige i res pektive medlemskommun. 

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

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 m iljoner m3 av förbundet till med
lemskommunen under i an dra stycket angivet kalenderår 
levererat vatten. 

Om härvid jämnt antal fullmäktigeledamöter uppkommer 
utser den medlem, som vid tilldelning av ledamot på grund
val av uttagen vattenmängd enligt föregående stycke har det 
högsta jämförelsetalet, ytterligare en ledamot. 

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

§ 5 Val av revisorer 
Under de år då allmänna kommunalval förrättas i hela l an
det ska nyvalda Förbundsfullmäktige utse tre revisorer för 
granskning av verksamheten under de fyra följande åren. 
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§6 Rätt väcka ärende i förbundsfullmäktige 
Ärende som förbundsmedlem vill väcka i för bundsfullmäktige ska 
framställas genom någon av m edlemmens ledamöter i förbu ndsfull
mäktige. Närmare föreskrifter om sätt och tid för ärendes väckande 
lämnas i förb undets vid var tid gä llande reglemente. 

§ 7 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 eko

nomin under budgetåret. Närmare föreskrifter om budgetens 
innehåll finns i ko mmunallagen (1991:900). 

Budgeten ska fastställas av förbundsfullmäktige före november 
månads utgång. 

§ 8 Ersättning 
Ersättning till i fö rbundets organ valda ledamöter och ersättare ska 
framgå av varje års bud get och fastställas av förbundsfullmäktige. 

§ 9 Årsredovisning och revisionsberättelse 
° 
Årsredovisning och revisionsberättelse ska delges medlemskommun. 

§10 Styrelsen 
Förbundsfullmäktige ska utse en styrelse som svarar för förvalt
ningen och för verkställighet av beslut. Styrelsen ska bestå av tio 
ledamöter. För varje ledamot ska utses en ersättare. Varje med
lemskommun ska vara r epresenterad i för bundets styrelse med 
ledamot och/eller ersättare. 
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§11 Förvaltning 
Under styrelsens överinseende omhänderhas förbundets verk
samhet samt skötseln av dess anläggningar av en av förbunds
fullmäktige tillsatt förvaltning. 

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

§ 12 Lån 
Förbundet får uppta lån för finansiering av sin verksamhet. 
Förbundsmedlemmarnas särskilda medgivande erfordras för 
upptagande av lån om den sammanlagda låneskulden överstiger 
900 miljoner (900 000 000:-) kronor. 

§13 Avgifter 
För att täcka kostnaderna för förbundets verksamhet ska erläg
gas följande årsavgifter: 
• vattenavgift 
• anslutningsavgift/ledningsavgift 

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

På den i §15 o mnämnda kartan redovisas med särskild 
markering det huvudledningssystem med tillhörande reser
voarer och pumpstationer, som bekostas av förbundet inom 
ramen för vattenavgiften. För sådana framtida anläggningar 
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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. 

En sådan avgift grundas på självkostnadsprincipen och utgår 
från nuvärdet av framtida vattenavgifter enligt särskild uträk
ning redovisad i bilaga i till denna förbundsordning. 

Om förbundet levererar vatten till annan än förbundsmedlem, 
ska ersättningen för sådan leverans minst svara mot förbundets 
självkostnader härför enligt särskilt träffade avtal. 

Förbundet har rätt att fakturera ovanstående avgifter månads
vis i ef terskott. 

Erlägger medlem inte avgift i rätt tid, debiteras på otvistigt 
obetalt belopp, från förfallodagen tills betalning sker, dröjsmåls
ränta enligt bestämmelserna därom i ränt elagen. 

§ 14 Vattenmätning 
Till förbundsmedlem levererad vattenmängd mäts hos medlem
mens abonnenter eller genom huvudmätare vid kommungräns. 

§15 Förbundets anläggningar 
och huvudledningssystem 
På en till denna förbundsordning fogad karta anges omfattning
en av förbundets anläggningar och huvudledningssystem. Därå 
redovisas dels de ledningar, reservoarer och övriga anordningar, 
som förbundet håller inom ramen för den i §13 nämnda vatten
avgiften, dels de anläggningar, för vilka anslutnings/ledningsav
gift ska erläggas. 
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Ändring eller utvidgning av nämnda huvudledningssystem 
beslutas av förbundsfullmäktige. 

Förbundet tillhandahåller medlem kartor över sitt lednings
nät 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 sträckning
en för planerad huvudledning. 

§ 16 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 led
ning 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 n ågot 
slag för en medlem mot annan. 

Förbundsmedlem ska i god tid skriftligen underrätta förbun
det om planerad väsentlig ändring av sitt ledningsnät samt om 
ny större vattenleverans. 
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§ 17 Ande! i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlem äger andel i fö rbundets tillgångar efter 
förhållandet mellan den vattenmängd, som förbundet och dess 
företrädare levererat till förbundsmedlem, och den samman
lagda vattenmängd, som dessa levererat till förbundsmedlem
marna, allt räknat från förbundsverksamhetens början 1929 
tom 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. 

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

Förbundsmedlem fastställer avgifter för leve rans av vatten till 
sina abonnenter. 

Förbundsmedlcm får inte leverera vatten från förbundets vat
tenverk till avnämare utanför kommunens område utan förbun
dets särskilda medgivande. 

Förbundet får inte leverera vatten direkt till konsu ment inom 
medlemskommun utan kommunens medgivande i va rje särskilt fall. 

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

§ 19 Utträde, likvidation och upplösning 
p]n förbundsmedlem äger när som helst begära utträde ur förbun
det varvid gäller en uppsägningstid om tre år. Vid upp sägningsti
dens utgång ska förbundet träda i likvidation. Vid skifte på grund 
därav ska förbundets behållna tillgångar tillskiftas medlemmarna 
efter de i § 17 ovan angivna grunderna. 

Likvidationen verkställs av kommunalförbundets styrelse i 
egenskap av likvidator. När förbundet har trätt i likvi dation, får 
kallelse på förbundets okända borgenärer sökas av förbunds
medlem eller likvidatorn. 

När förbundet har trätt i likvi dation, 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. Berät
telsen 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 
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och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmed
lemmar, 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 kommunalför
bundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av en yt
terligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsättas. 

§ 20 Utträde utari likvidation 
När grund för likvidation enligt § 19 första stycket föreligger, 
får förbundsmedlemmarna avtala att medlem som begärt utträ
de får utträda ur förbundet i stället för att förbundet ska träda 
i lik vidation. I a vtalet 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 an
nat har överenskommits i de t avtal som avses i första stycket. 

§21 Tvister 
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar eller mellan 
medlemmar inbördes i an ledning av denna förbundsordning 
ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt vid tvistens upp
komst gällande lag om skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum 
i Sund byberg. 
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§ 22 ikraftträdande m rn 
Förbundet fortsätter den av Stockholmstraktens vattenverks
förbund numera benämnt kommunalförbundet Norrvatten 
bedrivna verksamheten. 

Denna förbundsordning träder i kraf t 2009-05-05. Tidigare 
fastställd förbundsordning upphör samtidigt att gälla. 

I ko mmunallagen (1991:900) finns kompletterande bestämmel
ser 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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Bilaga 1 

Underlag för anslutningsavgift/ledningsavgift 

Förbundsmedlem eller kommande förbundsmedlem har rätt att så länge tillräcklig 
kapacitet finns i Görvälnverket och förbundets distributionsanläggningar ansluta 
ytterligare abonnenter. Huvudvattenledningssystem som ägs av Norrvatten får an
slutas och finansieras under nedanstående premisser (gäller ej anläggningar som 
till sin helhet finansieras av förbundet). 

Under genomförandet 
Norrvatten finansierar hela projektet fram till anslutning till Norrvattens distribu
tionssystem. 

Efter a nslutning 
När Anslutningskommun anslutits till Norrvattens distributionssystem och dricksvat
ten börjat levereras till anslutningspunkterna avslutas investeringsprojektet genom 
summering av samtliga utgifter och intäkter inom projektets ram. 

Därefter fakturerar Norrvatten den anslutna kommunen en anslutningsavgift som 
motsvarar Anslutningskommunens andel av investeringsutgiften för projektet. Den 
sammanlagda utgiften för projektet ska därvidlag godkännas av gemensamt 
utsedd styr- och projektgrupp. Nedlagd tid för arbete inom respektive organisation 
(aktiverat eget arbete) ska o ckså medräknas i projektutgifterna liksom kostnader 
för finansiering av projektet. 

Anslutningsavgiften som är Anslutningskommunens andel av den totala investe
ringsutgiften för projektet räknas fram enligt följande formel: 
Anslutningsavgift för Anslutningskommunen = T - N 

T = Total investeringsutgift för ledningen enligt ovanstående specifikationer 
N = Norrvattens andel av den totala investeringsutgiften 
N = Nuvärdet av de framtida brukningsavgifterna från anslutningskommunen 

vid anslutningstillfället och 40 år framåt med konstant kalkylerad avgift 
som vid anslutningstillfället. 



Nuvärdet av de framtida brukningsavgifterna beräknas enligt följande formel per år: 
Brukningsavgift x ( 1 /(l +r)n l)+(l /(l +r)n2) + + (1/(1 +r)n40 

r = kalkylränta 
n = antal år från anslutningsåret 

Om den anslutna kommunen lämnar förbundet eller anslutningsvolymer minskas 
mer än med 10% från anslutningstidpunkten måste den anslutna kommunen 
ersätta Norrvatten för kvarvarande investeringsutgift alternativt köpa ledningen till 
kvarvarande bokfört värde. 

I nedanstående tabell beskrivs kortfattat hur varje variabel i formeln beräknas: 

Brukningsavgift Den avgift som anslutningskommun erlägger för vattenförbrukningen under det 
första året efter fullbordad anslutning. Avgiften bestäms genom den taxa Norrvat
tens förbundsfullmäktige beslutar om varje enskilt år minus 20%, gånger antalet 
levererade m3 dricksvatten. 

Brukningsavgiften bestäms preliminärt vid anslutningstidpunkten efter beräkningar 
som styrgruppen bestämmer. Efter ett helt kalenderårs normalförbrukning jämförs 
faktisk förbrukning med den beräknade och en justering av N utförs om den faktiska 
förbrukningsvolymen avviker mer än 5% från den beräknade. Taxan utgörs av 
anslutningsårets taxa minus 20% oavsett förbrukad volym. 

Taxa Taxa för brukningsavgiften utgörs av anslutningsårets taxa minus 20% som anses 
utgöra rörlig kostnad för anslutningen. 

n n = 40 år. Antalet år är ett genomsnitt av beräknad ekonomisk livslängd för 
anläggningarna. 
n = 40 år. Antalet år är ett genomsnitt av beräknad ekonomisk livslängd för 
anläggningarna. 

r r = den av Sveriges Kommuner och Landsting föreslagna internräntan för kommuner 
under anslutningsåret. Om en sådan rekommendation inte längre finns tillgänglig 
ska räntan utgöras av Norrvattens genomsnittliga låneränta för investeringen vid 
anslutningstillfället. 
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Norrvatten Huvudledningssystem 

• 
• 

A 
Knivsta 

Norrtälje 
Häbo 

Sigtuna 

Vallentuna 

^pplands-Bro 

Österåker 

T by 

Solle 

anderyd Vaxholm 

Värme 

Ekerö 

Stockhc Lidingö 

Nacka 

2018-04-12 Uppdaterad ledningskarta utifrån de av Norrvattens fullmäktige beslutade ändringar enligt Norrvattens förbundsordning (§ 15) 

Anläggningar 
• Vattenverk 
9 Reservoar 
• Tryckstegringsstation 

Ledningar 
/ Huvudvattenledning 
y Planerad vattenledning 



Besöksadress: Skogsbacken 6, Sundbyberg 
Postadress: Box 2093,169 02 Solna 

Telefon: 08-627 37 00 • Telefax: 08-627 53 30 
www.norrvatten.se • info@norrvatten.se 


