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Ekonomiavdelningen, Ledningsstöd 

Datum 2021-06-08 

Dnr KS 2021/0150 

  

Till Kommunstyrelsen 

 

 

 

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet 

Norrvatten 

 
 

Sammanfattning 

 
Kommunalförbundet Norrvatten hemställer om Österåkers kommuns särskilda medgivande om att 
Norrvatten får utöka nuvarande låneram om 1 300 Mkr med 800 Mkr till ett sammanlagt belopp om 
2 100 Mkr, från och med år 2021. En förutsättning är att samtliga medlemskommuner fattar 
likalydande beslut om särskilt medgivande.  
 

 

Beslutsförslag 

 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
 
Medge Kommunalförbundet Norrvatten en ökning av nuvarande låneramar med 800 mnkr till 2 100 
mnkr, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 2021-06-08 
 
Detta beslut äger giltighet under förutsättning av likalydande beslut i samtliga medlemskommuner. 
 

Bakgrund 

 

Kommunalförbundet Norrvattens ändamål är att förse medlemskommunerna med dricksvatten. För att klara 
det uppdraget äger och förvaltar förbundet anläggningstillgångar som vattenverk, pumpstationer, ledningsnät 
och vattenreservoarer. Anläggningstillgångarna står för stora värden, men eftersom merparten av 
anläggningarna byggdes under 60- och 70-tal är de avskrivna. Dagens bokförda värde motsvarar endast, grovt 
uppskattat, en tiondel av nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Eftersom förbundet lyder under 
självkostnadsprincipen och avskrivningskostnaderna (bokfört värde) är för låga finns endast ett mindre 
utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver upptas för att finansiera nya 
anläggningstillgångar eller förnyelse av nuvarande anläggningar.  
Medlemskommuner i förbundet äger andel i förbundets tillgångar efter levererad vattenmängd sedan inträdet 
i förbundet. Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra förbindelser utifrån sin andel.  

Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och 
ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionenens snabba expansion 
och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till 
medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt. 
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Förvaltningens slutsatser  
 
Mot bakgrund av ovanstående och bilagd hemställan föreslår förvaltningen att Österåkers kommun ger ett 
särskilt medgivande till Kommunalförbundet Norrvatten att utöka låneramen med 800 Mkr till 2 100 Mkr.  

 

Bilaga 
 
Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten, dnr. NV2021-065, med tillhörande 
handlingar 
 

 

 

 

 

 

 

Staffan Erlandsson  Magnus Bengtsson 
Kommundirektör  Ekonomidirektör 
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