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Förbundsordning 
Denna förbundsordning godkändes vid förbundsfullmäktiges sammanträde 
den 22 oktober 2019 och har därefter antagits av medlemskommunernas 
fullmäktige. Förbundsordningen träder i kraft den 25 maj 2020. 

§ 1 Medlemmar, namn och säte
Kommunerna Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, 
Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö är sammanslutna 
till ett kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna i 
kommunallagen.

Förbundet ska heta Käppalaförbundet och ska ha sitt säte i Lidingö stad.

Med ”medlemskommun” avses medlem i kommunalförbundet 
Käppalaförbundet.

§ 2 Ändamål
Förbundet är bildat för att enligt bestämmelserna i denna förbundsordning 
omhänderta och rena medlemskommunernas avloppsvatten.

För fullgörandet av sitt ändamål får förbundet anskaffa och använda resurser 
enligt § 18.

§ 3 Tillkännagivande av protokoll och kungörelser
Tillkännagivande om justering av protokoll, förbundets kungörelser och 
andra tillkännagivanden ska ske på förbundets webbplats samt tillställas 
medlemskommunerna för kännedom. 

§ 4 Organisationsform
Organisationsformen ska vara kommunalförbund med förbundsfullmäktige 
och förbundsstyrelse.

Till förbundsstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott.

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

Förbundsmedlem med högst 25 000 invånare utser två ledamöter. 
Förbundsmedlem utser härutöver en ledamot för varje påbörjat ytterligare 
25 000-tal invånare. 

Om härvid jämnt antal ledamöter skulle uppkomma äger den medlem som i 
antal invånare är närmast ovan angiven gräns rätt att utse en ytterligare ledamot.
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Avgörande för antal ledamöter är den officiella folkmängden vid början av 
året närmast före mandatperioden i de områden som inte medgetts undantag 
från anslutningsskyldigheten enligt § 17 a nedan. 

Ersättare till ledamot i förbundsfullmäktige utses samtidigt, till samma antal 
och på samma sätt som de ordinarie ledamöterna. 

Ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare fastställs i budgeten för 
nästkommande år. 

§ 6 Revisorer 
Under de år då allmänna val till kommunfullmäktige förrättas i hela landet 
ska det nyvalda förbundsfullmäktige utse tre revisorer för granskning av 
verksamheten under de fyra följande åren.

§ 7 Rätt att väcka ärende i förbundsfullmäktige
Förbundsmedlem har rätt att väcka ärende i förbundsfullmäktige. 
Ledamöters rätt att väcka ärende (motionsrätten) regleras i kommunallagen. 

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

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

Förslag till budget ska göras upp av förbundsstyrelsen. 

Budgeten ska innehålla en verksamhetsplan 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.

Budgeten ska fastställas av förbundsfullmäktige före november månads 
utgång. Budgeten ska därefter delges kommunstyrelsen i respektive 
medlemskommun.

Förbundet ska i samband med delårsredovisning överlämna information om 
prognos över det ekonomiska utfallet liksom över utfallet av verksamheten 
till kommunstyrelsen i respektive medlemskommun. 
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§ 10 Årsredovisning och revisionsberättelse 
Årsredovisning och revisionsberättelse ska delges till kommunstyrelsen i 
respektive medlemskommun.

Allmänheten äger rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid det 
sammanträde med fullmäktige då årsredovisningen ska godkännas. 
Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten på förbundets 
webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde med 
fullmäktige då årsredovisningen ska godkännas. 

§ 11 Styrelse 
Förbundsfullmäktige ska, efter förslag från en av fullmäktige tillsatt 
valberedning, utse en förbundsstyrelse som svarar för förvaltning och 
verkställighet av beslut. Förbundsstyrelsen ska bestå av elva ledamöter. För 
varje ledamot utses därjämte en ersättare. Varje medlemskommun ska vara 
representerad i förbundets styrelse med en ledamot och en ersättare.

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

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdande för förbundsfullmäktige 
vid myndighetsutövning som överlämnats till förbundet av 
medlemskommunerna.

Förbundsstyrelsens arbetsutskott har att bereda de ärenden som ska 
behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet har att avgöra de ärenden som 
styrelsen beslutat delegera till arbetsutskottet. 

§ 12 Förvaltning 
Förvaltningen av förbundets anläggningar och skötseln av dessa ska ledas av 
en direktör, tillsatt av förbundets styrelse.

Förvaltningsorganisationen ska tillsättas av direktören. 

§ 13 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 löpande kommunicera frågor som rör budget, mål, inriktning, 
omfattning och kvalitet i verksamheten med medlemskommunerna 
samt upprätta en investeringsprognos med en av medlems kommunerna 
utsedd samrådsgrupp. Samrådsgruppen ska bestå av kommundirektör eller 
motsvarande befattning eller den/de kommundirektören anvisar från medlems-
kommunen. Samrådsgruppen ska sammanträda minst fyra gånger per år. 



5 KÄPPALAFÖRBUNDET – FÖRBUNDSORDNING

Investeringsprognosen ska omfatta 15 år framåt i tid och ange hur de 
pågående och planerade investeringarna påverkar förbundets framtida låne- 
och avgiftsbehov.

§ 14 Lån 
Till anskaffande av erforderliga medel för förbundets verksamhet äger 
förbundet uppta lån. Härvid ska iakttas, att sammanlagda lånesumman inte 
vid något tillfälle får överstiga arton hundra miljoner (1.800.000.000) kronor. 
Upptagande av lån till högre belopp än som här angetts får dock ske, om 
samtliga medlemskommuner det medger i särskilt beslut. 

Förbundets styrelse får ej besluta om att påbörja budgeterade investeringar 
vars finansiering ej ryms inom aktuell låneram de närmaste tre åren, om inte 
godkännande av medlemskommunerna medgetts i särskilt beslut enligt 
första stycket.

§ 15 Avgifter
a) För att täcka förbundets kostnader ska varje medlemskommun betala 

följande årsavgifter: Kapitalavgift, Driftavgift och Särskild avgift. 

Förbundsfullmäktige fastställer i budget och årsredovisning storleken på kapital-
avgift och driftavgift. Styrelsen beslutar om taxa för beräkning av särskild avgift. 

b) Kapitalavgift avser att täcka förbundets kapitalkostnader. Av dessa fördelas 
80 % direkt proportionellt mot den ekvivalenta folkmängden i varje 
medlemskommun och 20 % direkt proportionellt mot tillskottsvattenvolymen 
från vardera medlemskommun.

c) Driftavgift avser att täcka förbundets kostnader utöver kapitalkostnaderna. 
Av dessa fördelas 87 % för varje medlemskommun direkt proportionellt 
mot den ekvivalenta folkmängden och 13 % direkt proportionellt mot 
tillskottsvattenvolymen från vardera medlemskommun. Avgiften ska inte 
påverkas av var avloppsvattnet släpps in i förbundets anläggningar. 

d) Ekvivalent folkmängd är medlemskommunernas totala invånarantal 
ökat med kvoten mellan årsvattenförbrukningen hos samtliga övriga 
vattenförbrukare, som inte är att hänföra till enskilda hushåll (yrkesmässig 
verksamhet), och den genomsnittliga årsvattenförbrukningen per invånare 
inom förbundets verksamhetsområde. I den ekvivalenta folkmängden ingår 
inte boende och verksamheter i de områden i en medlemskommun som 
enligt särskilt avtal mellan förbundets fullmäktige och medlemskommun 
medgetts undantag från anslutning enligt § 17 a nedan. 

Med invånarantal avses i föregående stycke medeltalet av den för avgiftsåret 
officiella folkmängden vid årets början och årets slut.

e) Tillskottsvattenvolymen under ett år är den totala avloppsvolymen minskad 
med den totala vattenförbrukningen. Denna beräknas för de delar av en 
medlemskommun som är anslutna till förbundets anläggningar.
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f) Den procentuella fördelningen enligt § 15 b och § 15 c, kan efter förslag från 
förbundets styrelse justeras efter beslut av förbundets fullmäktige.

g) Särskild avgift ska betalas för verksamheter med särskilt förorenat 
avloppsvatten. Avgiften beräknas efter taxa beslutad av förbundets styrelse 
och ska disponeras för att täcka driftkostnader hänförliga till hantering av 
särskilt förorenat avloppsvatten. 

h) Varje medlemskommun ska till förbundet betala den för året beslutade 
preliminära årsavgiften. Den preliminära avgiften baseras på den av 
fullmäktige beslutade budgeten för aktuellt år och fastställs av förbundets 
styrelse. Avgiften faktureras månadsvis med en tolftedel vid varje tillfälle. 

Utjämning mellan den inbetalda preliminära årsavgiften och den av 
fullmäktige respektive styrelsen slutgiltigt bestämda avgiften för samma år 
ska göras senast den 15 december följande år. Den slutliga avgiften baseras på 
den av fullmäktige godkända årsredovisningen för aktuellt år och fastställs av 
förbundets styrelse.  

Betalar medlemskommun inte fakturerad avgift i rätt tid ska medlem betala 
dröjsmålsränta enligt vid varje tidpunkt gällande räntelag.  

Kommun som genom avtal enligt § 18 b nedan, anslutit delar av sitt 
avloppsnät till förbundet utan att vara medlem i kommunalförbundet, kan 
likställas med medlemskommun avseende avgifter till förbundet om detta 
reglerats i avtalet.

§ 16 Andel i tillgångar och ansvarighet för förbindelser 
Varje medlemskommuns andel i förbundets tillgångar står i samma 
förhållande till värdet av alla förbundets tillgångar som summan av 
medlemmens till och med näst föregående år inbetalade avgifter utom drift- 
och särskilda avgifter till summan av alla för samma tid till förbundet erlagda 
avgifter med nämnda undantag.

Medlemskommunens andel i ansvarigheten för förbundets skulder och andra 
förbindelser står i samma förhållande till förbundets samtliga förbindelser 
som i första stycket angetts. 

§ 17 Anslutning 
a) Varje medlemskommun är skyldig att helt ansluta avloppsanläggningarna 

inom kommunen till förbundets anläggningar. Skyldigheten gäller inte de 
områden i en medlemskommun som enligt särskilt avtal mellan förbundet 
och medlemskommunen medgetts undantag från anslutning.

b) Medlemskommun kan för fastigheter som av tekniska och/eller ekonomiska 
orsaker inte rimligen bedöms kunna anslutas till förbundets anläggningar kan 
av förbundets styrelse lämnas dispens från anslutningsskyldigheten enligt 
§ 17 a. Dispens beslutas av förbundets styrelse.
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c) Medlemskommun ska meddela förbundet om förekomsten av verksamheter 
inom kommunen, vilkas avloppsvatten inte har samma sammansättning 
som hushållsspillvatten. Sådant meddelande ska lämnas i god tid innan 
avloppsvattnet från tidigare inte anmäld inrättning får tillföras ledningsnät, 
anslutet till förbundets nät. 

Medlemskommun ska vidare meddela förbundet om framtida 
utvecklingsplaner.

d) Förbundet kan ställa villkor på kvaliteten på det avloppsvatten från en 
verksamhet enligt c) som medlemmen lagligen kan göra gällande att den får 
ansluta till förbundets anläggning. Ramarna för vilka kvalitetskrav som får 
uppställas ska beslutas av förbundets fullmäktige.

§ 18 Förbundets anläggningar och resurser
a) För fullgörande av sin uppgift äger förbundet i enlighet med denna 

förbundsordning förvärva, anlägga, underhålla och driva avloppsreningsverk, 
pumpstationer, tunnlar, ledningsnät och andra för verksamheten erforderliga 
anordningar. 

Förbundet ska bedriva sin verksamhet resurseffektivt och använda 
sina tillgångar till åtgärder som ger ett mervärde för medlemmarna. 

Investeringsåtgärder i andra anläggningar än ovan angivna är möjliga för 
att tillvarata förbundets tillgängliga resurser. Det förutsätter att åtgärden 
leder till en minskning av förbundets totala nettokostnader och därmed 
minskar avgiftsuttaget för att omhänderta och rena medlemskommunernas 
avloppsvatten. 

Förbundet ska, inom sitt kompetensområde, aktivt tillvarata sina 
medlemskommuners intressen, såväl regionalt som nationellt.

b) Förbundets fullmäktige får, om alla medlemskommuner medger detta, 
träffa avtal med annan kommun om anslutning av vissa delar av eller hela 
ledningsnätet inom den kommunen till förbundets avloppssystem.

§ 19 Lokala avloppsnät 
För att begränsa tillförseln av dagvatten till förbundets ledningsnät ska 
vid nyanläggningar och omläggningar av förbundsmedlems allmänna 
avloppsanläggningar duplikat- eller separatsystem tillämpas. Medlem 
är också skyldig att aktivt verka för att de mängder tillskottsvatten, som 
kommer till spillvattensystemet begränsas samt att endast i nödsituation 
medge bräddning av spillvatten. 

§ 20 Utträde, likvidation och upplösning 
En förbundsmedlem får begära utträde ur förbundet. Uppsägningstiden 
är tre år. Om inte annat avtalas enligt § 21 nedan ska förbundet vid 
uppsägningstidens utgång träda i likvidation. Vid skifte på grund av detta ska 
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förbundets återstående tillgångar fördelas till medlemmarna efter de i § 16 
ovan angivna grunderna.

Likvidation verkställs av förbundets styrelse i egenskap av likvidator. 

När förbundet har trätt i likvidation får förbundets okända borgenärer sökas 
av medlemskommun 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 fördelningen av återstående tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

När likvidationsuppdraget är fullgjort ska styrelsen besluta om vilken av 
medlemskommunerna som ska vårda de handlingar som hör till förbundets 
arkiv. 

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

En medlemskommun som inte är nöjd med redovisningen eller den 
fördelning som genomförts av förbundets styrelse har rätt att väcka talan 
om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det 
slutredovisningen delgavs medlemmen. 

Om någon tillgång kommer fram efter förbundets upplösning eller om talan 
väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av en 
ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsättas. 

§ 21 Utträde utan likvidation 
När grund för likvidation enligt § 20 första stycket föreligger, kan 
medlemskommunerna 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 medlemskommun utträder ur förbundet upphör medlemmens ansvar 
för förbundets skulder, om inte annat har överenskommits i det avtal som 
avses i första stycket. 
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§ 22 Tvister
Tvister mellan förbundet och en eller flera av medlemskommunerna 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.

§ 23 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder i kraft 2020-05-25. Föregående 
förbundsordning som trädde i kraft 2007-03-01 upphör samtidigt att gälla.

I kommunallagen finns kompletterande bestämmelser avseende 
kommunalförbund, dess organ och verksamhet.
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