Sida 1 (6)
Denna förbundsordning godkändes vid förbundsfullmäktiges sammanträde § 6/06 den 9 maj
2006 och har därefter antagits av medlemskommunernas fullmäktige. Förbundsordningen
träder i kraft den 1 mars 2007
§ 1 Medlemmar
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 (1991:900) senast ändrad genom SFS
2005:911. Kommunerna Nacka och Värmdö ingår som medlemmar fr o m den 1 januari 2007.
§ 2 Ändamål
Ändamålet med förbundet är att enligt bestämmelserna i denna förbundsordning omhänderta
och rena medlemskommunernas avloppsvatten. 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.
§ 3 Benämning och säte
Förbundet benämnes Käppalaförbundet och skall ha sitt säte i Lidingö. Tillkännagivande om
justering av förbundets protokoll kungörelser och andra tillkännagivanden skall ske på
förbundsmedlemmarnas anslagstavlor och i tidningar som förbundsfullmäktige bestämmer.
§ 4 Organisationsform
Organisationsformen skall vara kommunalförbund med fullmäktige.
§ 5 Fullmäktige
Val till fullmäktige skall äga rum samma år som de allmänna kommunalvalen och skall
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.
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
§ 11a.
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.
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§ 5a Revisorer
Under de år då allmänna kommunalval förrättas skall nyvalda förbundsfullmäktige utse tre
revisorer och tre ersättare för granskning av verksamheten under de fyra följande åren.
§ 5b Rätt att väcka ärende i förbundsfullmäktige
Förbundsmedlem har inte rätt att väcka ärende i förbundsfullmäktige. Ledamöters rätt att
väcka ärende (motionsrätten) regleras i kommunallagen.
§ 5c Budget
Förbundet skall varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår).
Förslag till budget skall göras upp av förbundsstyrelsen.
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en
plan för ekonomin för en period av tre år. Närmare föreskrifter om budgetens innehåll finns i
kommunallagen (1991:900).
Budgeten skall fastställas av förbundsfullmäktige.
§ 5d Insyn och styrning
Bokslut och revisionsberättelse skall delges varje förbundsmedlem.
§ 6 Styrelse
Förbundsfullmäktige skall, efter förslag från en av fullmäktige tillsatt valberedning, utse en
förbundsstyrelse som svarar för förvaltning och verkställighet av beslut. Förbundsstyrelsen
skall bestå av 11 ledamöter. För varje ledamot utses därjämte en ersättare.
§ 7 Förvaltning
Förvaltningen av förbundets anläggningar och skötseln av dessa skall ledas av en direktör,
tillsatt av förbundets styrelse.
Förvaltningsorganisationen skall tillsättas av direktören.
§ 8 Lån
Till anskaffande av erforderliga medel för förbundets verksamhet äger förbundet uppta lån.
Härvid skall iakttas, att sammanlagda lånesumman inte vid något tillfälle får överstiga
fjortonhundra miljoner (1.400.000.000) kronor. Upptagande av lån till högre belopp än som
här angetts må dock ske, om samtliga förbundsmedlemmar det medger.
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§ 9 Avgifter
a) Till bestridande av förbundets kostnader erläggs följande årsavgifter:
Kapitalavgift, Driftavgift och Särskild avgift.
b) Kapitalavgift utgår årligen och avser att täcka förbundets kapitalkostnader. Av dessa
fördelas 80 % för varje medlem direkt proportionellt mot den ekvivalenta folkmängden och 20
% direkt proportionellt mot den årliga tillskottsvattenvolymen.
c) Driftavgift utgår årligen och avser att täcka förbundets kostnader utöver kapitalkostnaderna.
Av dessa fördelas 87 % för varje medlem direkt proportionellt mot den ekvivalenta folkmängden och 13 % direkt proportionellt mot den årliga tillskottsvattenvolymen. Avgiften skall till
sin storlek vara oberoende av var avloppsvatten släpps in i förbundets anläggningar.
d) Ekvivalent folkmängd är förbundsmedlems totala invånarantal ökat med kvoten mellan
årsvattenförbrukningen hos samtliga övriga vattenförbrukare, som ej är att hänföra till enskilda
hushåll (yrkesmässig verksamhet), och den genomsnittliga årsvattenförbrukningen per invånare
inom förbundets arbetsområde. 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.
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 vattenförbrukningen. Denna beräknas för de delar av en kommun som är anslutna till förbundets anläggningar.
f) Den procentuella fördelningen enligt § 9 b) och § 9 c), kan efter förslag från förbundets styrelse justeras efter beslut av förbundets fullmäktige.
g) Utgår statsbidrag till förbundet, avräknas detta - såvida inte annat bestäms i bidragsbeslutet –
från förbundets kapitalkostnader, innan medlemmarnas avgifter enligt denna paragraf beräknas.
h) Särskild avgift erlägges, då fråga är om verksamheter m m med särskilt förorenat avloppsvatten. Avgift uttages då efter särskilda tilläggstaxor och denna särskilda avgift disponeras för
bestridande av driftkostnader. Principen för beräkning av dylika särskilda tilläggstaxor skall vara
godkända av förbundets styrelse.
i) Varje förbundsmedlem erlägger till förbundet utan anfordran senast var och en av dagarna 31
mars, 30 juni, 30 september och 15 december ett belopp, som motsvarar en fjärdedel av medlemmens enligt förbundets för samma år fastställda utgifts- och inkomststat beräknade avgifter.
Utjämning mellan inbetalda förskott och slutligt bestämda avgifter för samma år sker senast den
15 december följande år.
Erlägger medlem inte avgift eller förskott på avgift i rätt tid, utgår otvistigt obetalt belopp från
förfallodagen tills betalning sker ränta enligt vad som i räntelagen stadgas beträffande dröjsmålsränta.
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§ 10 Andel i tillgångar och ansvarighet för förbindelser
Varje förbundsmedlems 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 tilläggsavgifter samt särskilda avgifter till summan av alla
för samma tid till förbundet erlagda avgifter med nämnda undantag.
Medlemmens andel i ansvarigheten för förbundets skulder och andra förbindelser står i samma
förhållande till förbundets samtliga förbindelser som i första stycket angetts.
§ 11 Anslutning
a) Varje förbundsmedlem är skyldig tillse att avloppsanläggningarna inom kommunen helt
ansluts till förbundets anläggningar. Skyldigheten gäller ej de områden i en medlemskommun
som enligt särskilt avtal mellan förbundets fullmäktige och medlemskommun medgetts
undantag från anslutning.
b) De fastigheter som av tekniska och/eller ekonomiska orsaker ej kan anslutas till förbundets
anläggningar skall anmälas till förbundet, varvid även orsaken till det begärda undantaget skall
redovisas. Därvid har förbundets styrelse att besluta om undantag kan godkännas.
c) Förbundsmedlem har att lämna förbundet meddelande om förekomsten av industriföretag och
andra inrättningar inom kommunen, vilkas avloppsvatten på grund av sin beskaffenhet kan
befaras inverka menligt på förbundets ledningar eller reningsverkets drift eller eljest påverka
anläggningarnas drift i fördyrande riktning. Sådant meddelande skall lämnas i god tid innan
dylikt avloppsvatten från tidigare inte anmäld inrättning skall tillföras ledningsnät, anslutet till
förbundets nät.
d) Efter meddelande enligt c) har medlem att, utöver vad tillstånds- eller tillsynsmyndighet
enligt miljöbalken kan besluta, för inrättningen föreskriva sådana av förbundet fordrade villkor
för avloppsnätets begagnande som medlemmen lagligen kan göra gällande.
§ 12 Förbundets avloppsanläggningar
a) För i § 2 angivna ändamål finnes anläggningar för förbundsmedlemmarnas anslutning till
reningsverket bestående av avloppstunnlar, tryck- och självfallsledningar samt pumpstationer i
erforderlig utsträckning inom Käppalaförbundets upptagningsområde, jämför kartan.
För ändring i vad som angivits i första stycket fordras samtycke av alla förbundsmedlemmar.
b) Förbundets fullmäktige äger, om alla förbundsmedlemmar lämnar medgivande därtill, träffa
avtal med annan kommun om anslutning av vissa delar av ledningsnätet inom kommunen till
förbundets avloppssystem.
§ 13 Lokala avloppsnät
För att begränsa tillförseln av dagvatten till förbundets ledningsnät skall vid nyanläggningar
och omläggningar av förbundsmedlems allmänna avloppsanläggningar duplikat- eller
separatsystem tillämpas. Medlem är ävenledes skyldig att aktivt verka för att de mängder
läckvatten, som inkommer i spillvattensystemet begränsas samt att endast i nödsituation
medge bräddning av spillvatten.
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§ 14 Utträde, likvidation och upplösning
En förbundsmedlem äger när som helst begära utträde ur förbundet varvid gäller en uppsägningstid om tre år. Vid uppsägningstidens utgång skall förbundet träda i likvidation. Vid skifte
på grund därav skall förbundets behållna tillgångar tillskiftas medlemmarna efter de i §10
ovan angivna grunderna.
Likvidation verkställs av förbundets 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, skall 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, skall styrelsen avge slutredovisning för
sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall
fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall styrelsen besluta om vilken av förbundets
medlemmar som skall vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall 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 förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks
mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av en ytterligare likvidationsåtgärd,
skall likvidationen fortsättas.
§ 14a Utträde utan likvidation
När grund för likvidation enligt § 14 första stycket föreligger, får förbundsmedlemmarna
avtala att medlem som begärt utträde får utträda ur förbundet i stället för att förbundet skall
träda i likvidation. I avtalet skall bestämmas från vilken tidpunkt utträdet skall ske.
Vid avtal om utträde skall de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet.
När en förbundsmedlem 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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§ 14b Tvister
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar eller mellan medlemmar inbördes i anledning av
denna förbundsordning skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt lagen (1999:116) om
skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Lidingö.
§ 15 Ikraftträdande
Denna förbundsordning träder i kraft 2007-03-01. Föregående förbundsordning som trädde
ikraft 2006-04-01 upphör samtidigt att gälla.
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