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§ 1 Medlemmar, namn och säte 
Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun är sedan 1960 sammanslutna till ett 

kommunalförbund.  

Förbundet benämns ”Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund” och förkortas 

NOVF. 

Förbundet har sitt säte i Nyköping. 

§ 2 Syfte 
Förbundets syfte är att till låg kostnad och med hög säkerhet leverera dricksvatten av 

hög kvalitet till Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun. 

§ 3 Andelar i tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 

skulder i relation till värdet av de vattenverk, nyttigheter etc., vars nyttjanderätt 

övertagits i förbundet från medlem samt i relation till den sammanlagda vattenavgift 

medlemmarna erlagt under tiden från början av förbundsverksamheten till och med 

närmast föregående år. 

Medlem ansvarar för förbundets skulder och andra förbindelser vid samma 

förhållande. Angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte 

av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranletts av förbundets 

upplösning. 

§ 4 Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Förbundsdirektionen är 

tillika förbundsstyrelse. 

Förbundsdirektionen ska utse en vattenverkschef. 

§ 5 Förbundsdirektionen 
Förbundsdirektionen är förbundets beslutande organ. 

Direktionen ska bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Av dessa utser 

Nyköpings kommun tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare och Oxelösunds kommun 

två (2) ledamöter och två (2) ersättare. 

Förbundsdirektionen väljer bland sina ledamöter en ordförande och en vice 

ordförande för den tid som förbundsdirektionen bestämmer. 

§ 6 Val till förbundsdirektionen 
Ledamöter och ersättare i direktionen väljs av förbundsmedlems fullmäktige för en 

mandatperiod av fyra år med tillträde 1 januari året efter ordinarie val till 

kommunfullmäktige. 



 

 
 

Valbar till direktionen är ledamot eller ersättare i respektive förbundsmedlems 

fullmäktige. 

§ 7 Initiativrätt 
Ärende i direktionen får väckas av: 

• Ledamot i direktionen. 

• Förbundsmedlem genom framställan av fullmäktige eller styrelse. 

• Förbundets revisorer. 

§ 8 Närvarorätt 
Utöver direktionens ledamöter och ersättare har Vattenverkschef rätt att närvara på 

direktionens sammanträde. 

Direktionen får besluta att någon som inte är ledamot eller ersättare har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

§ 9 Revision 
Det år då ordinarie val till fullmäktige har hållits ska revisorer utses för revision av 

förbundets ekonomiska förvaltning och verksamhet under de följande fyra åren. 

Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. 

Revisorer erhåller arvode av förbundet enligt arvodesnivån för revisorer i Nyköpings 

kommuns arvodesreglemente. 

§ 10 Vattenverkschef 
En vattenverkschef ska utses av direktionen. 

Direktionen ska anta en instruktion för vattenverkschefens arbete. 

Vattenverkschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs såsom direktionen 

beslutat, samt att direktionens beslut verkställs. 

Vattenverkschefen ska närvara vid förbundsdirektionens sammanträden. 

§ 11 Anslagstavla 
Förbundets tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella anslagstavla. 

Förbundets officiella anslagstavla finns på Nyköpings kommuns hemsida, och ska 

länkas till på Oxelösunds kommuns hemsida. 

§ 12 Arkivmyndighet 
Nyköpings kommuns arkivmyndighet är arkivmyndighet för förbundet. 

§ 13 Ekonomisk kapacitet 
För fullgörandet av sina uppgifter får förbundet uppta lån, förvärva fast egendom, 

uttaga vattenavgift från förbundsmedlem samt vidta andra för verksamheten 

nödvändiga åtgärder. 



 

 
 

Det sammanlagda beloppet av förbundets lån får inte överstiga 800 basbelopp, 

såvida inte förbundsmedlemmarna medger upptagande av lån därutöver genom 

beslut i respektive kommunstyrelse.  

Förbundet äger rätt att avsätta medel för framtida investeringar. 

För att finansiera förbundets verksamhet får förbundet ta ut avgift för levererat 

vatten (vattenavgift) från förbundsmedlemmarna samt från enskild som är ansluten 

enligt § 17 Anslutning till enskild. 

Förbundet äger inte rätt att träda i borgen utan förbundsmedlemmarnas 

godkännande. 

§ 14 Budgetprocess 
Förbundsmedlemmarnas styrelser ska fastställa en budgetram för förbundet. I 

budgetramen ska vattenavgift till förbundsmedlemmarna samt till enskilda 

fastställas. 

Direktionen ska varje år före utgången av september månad fastställa en plan för 

verksamheten och ekonomin (budget) för nästa kalenderår (budgetår).  

Avser budgetår efterföljande år då ordinarie val till kommunfullmäktige skett får 

budget antas före utgången av oktober månad. 

Direktionen ska fastställa budget för förbundet inom den ram som 

förbundsmedlemmarna enats om.  

Direktionen ska samråda med förbundsmedlemmarnas kommunstyrelse inför 

fastställandet av budgeten. 

§ 15 Vattenavgift 
Förbundet får ta ut vattenavgift för varje levererad kubikmeter vatten. 

Vattenavgiften fastställs av förbundsmedlemmarna. 

Den sammanlagda vattenavgiften ska baseras på den levererade vattenmängden 

enligt § 16 Vattenmätning. 

§ 16 Vattenmätning 
Till varje förbundsmedlem levererad vattenmängd mäts med vattenmätare placerad 

vid varje förbindelsepunkt mellan förbundets och förbundsmedlemmarnas ledningar.  

Förbundet tillhandahåller avläsare och erforderliga vattenmätare.  

Vattenmätare skall prövas när förbundsmedlem så begär.  

§ 17 Anslutning till enskild 
Förbundet äger rätt att leverera vatten direkt till enskild inom medlemskommun 

endast efter samma förbundsmedlems godkännande. 



 

 
 

§ 18 Upplysningar till förbundsmedlemmar 
Direktionen ska under budgetåret lämna de upplysningar och prognoser för det 

ekonomiska utfallet av verksamheten som förbundsmedlemmarna begär. 

Om direktionen under budgetåret konstaterar eller förväntar överskridande eller 

andra betydande avvikelser från budgeten, ska direktionen för 

förbundsmedlemmarna redovisa orsakerna till avvikelserna och de korrigeringar som 

har vidtagits eller kommer att vidtas. 

§ 19 Årsredovisning 
Direktionen ska avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och sammanfatta det i en 

årsredovisning. Årsredovisningen ska upprättas med iakttagelser av god 

redovisningssed och i enlighet med lagkrav på kommunal bokföring och redovisning. 

I årsredovisningen ska uppgifter lämnas om utfallet av verksamheten, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 

Sedan årsredovisningen godkänts av direktionen, ska den genast överlämnas till 

förbundets revisorer och till varje förbundsmedlem senast före aprils utgång efter 

det budgetår som redovisningen avser. Fråga om direktionens ansvarsfrihet ska 

därefter prövas av respektive förbundsmedlems fullmäktige. 

§ 20 Uppsägning av medlemskap 
Om en förbundsmedlem säger upp sitt medlemskap i förbundet, ska förbundet träda 

i likvidation senast inom tre år eller kortare tid som samtliga förbundsmedlemmar 

enas om. 

§ 21 Likvidation 
Likvidationen ska verkställas av likvidator som utses av förbundets direktion. 

Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder med anledning av likvidationen ska de 

vattenverk och nyttigheter som övertagits av förbundet återgå till respektive 

förbundsmedlem som fört över dessa till förbundet. Övriga tillgångar och skulder ska 

fördela i enlighet med det som anges § 3 om den sammanlagda vattenavgift 

medlemmarna erlagt under tiden från början av förbundsverksamheten till och med 

närmast föregående år. 

Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

När likvidator fullgjort sitt uppdrag, ska den avge en slutredovisning för sin 

förvaltning. Denna slutredovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör 

likvidationen i sin helhet med redovisning över skiftet av behållna tillgångar. Till 

förvaltningsberättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen 

inklusive redovisning för den tid varunder verksamheten har fortsatt. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningen ska granskas av kommunalförbundets 

revisorer, som har att inom en månad avge revisionsberättelse över 

slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen. 

När likvidationsuppdraget fullgjorts, ska förbundsdirektionen besluta vilken av 

medlemmarna som ska överta vården av de handlingar som tillhör förbundets arkiv. 



 

 
 

§ 22 Tvist 
Tvist mellan förbundets medlemmar, som inte kan lösas genom frivillig uppgörelse 

mellan parterna, ska slutligt avgöras via allmän domstol. 

§ 23 Ändring av förbundsordning 
Direktionen får väcka frågor om ändring av förbundsordning hos medlemmarna. Om 

en fråga om ändring av förbundsordning väckts av förbundsmedlem skall direktionen 

beredas tillfälle att yttra sig över ändringen. 

§ 24 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning gäller sedan den antagits av kommunfullmäktige i Nyköpings 

respektive Oxelösunds kommun. 


