HUDDINGE KOMMUNS
FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 5500

För Huddinges del godkänt av Huddinge kommunalfullmäktige 1970-02-23, § 30
med tillägg 1982-03-29, § 67 och 1983-02-28, § 90.

Regional avloppsanläggning för sydvästra
storstockholmsregionen
Kommunerna Botkyrka, Grödinge, Stockholms och Södertälje, nedan kallade
bolagskommunerna, äger, var och en till lika stort antal, aktierna i Sydvästra
Stockholmsregionens va-verksaktiebolag, nedan kallat bolaget. I syfte att
tillskapa en regional avloppsanläggning för Botkyrka, Grödinge, Salem och
Södertälje har bolagskommunerna och bolaget - för bolagskommunernas del
under förutsättning av vederbörande fullmäktigeförsamlingars godkännande träffat följande
AVTAL
§1
Den regionala avloppsanläggningen för Botkyrka, Grödinge och Södertälje nedan kallade anslutningskommunerna - skall utgöras av ett reningsverk med
huvudpumpstation och utloppsledning vid Himmerfjärden jämte tunnlar med
den sträckning som angivits på bifogade karta 1. (Ej bifogad här).
Anläggningen kallas nedan himmerfjärdsanläggningen.
§2
Var och en av anslutningskommunerna skall som huvudman för allmän
vatten- och avloppsanläggning för fastigheter inom kommunen tillse, att
anläggningens avloppsdel för spillvatten anslutes till
himmerfjärdsanläggningen så snart sistnämnda anläggning färdigställts.
Anslutningskommunerna skall vidare medverka till att andra inom
kommunen eventuellt befintliga, för flera fastigheter gemensamma
avloppsanläggningar för spillvatten anslutes till den allmänna vatten- och
avloppsanläggningens avloppsdel.
För Södertäljes del gäller förpliktelserna enligt denna paragraf endast
beträffande fastigheter inom kommunens gränser före införlivningen av
Enhörna kommun. Vid utvidgningar av kommunområdet skall förhandlingar
upptagas mellan kommunen och bolaget om anslutning av avlopp inom
nytillkomna kommundelar.
För anslutning till himmerfjärdsanläggningen skall gälla här bifogade
bestämmelser. (Ej bifogad här).

SIDA

1 (5)

HUDDINGE KOMMUNS
FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 5500

Anteckning till § 2.
Bolaget äger jämlikt § 2 i de bestämmelser, som är fogade till avtalet, för
visst område eller anläggning medgivna undantag från anslutningsskyldighet
enligt § 2 i avtalet. Sådant medgivande skall, såvida icke de vattenvårdande
myndigheterna anför hinder, lämnas för mindre bebyggelseområde i sådant
fall där kommunens kostnad för anslutning uppenbarligen ej står i rimlig
relation till den avloppskvantitet, som genom anslutningen skulle tillföras
himmerfjärdsanläggningen. För område eller anläggning, som i enlighet med
vad här anförts icke anslutits till himmerfjärdsanläggningen, utgår ingen
avgift till bolaget.
§3
För finansiering av himmerfjärdsanläggningen skall bolaget upptaga lån med
gemensam borgen av anslutningskommunerna, som förbinder sig att på
begäran av bolagets styrelse en eller flera gånger teckna borgen såsom för
egen skuld tills full betalning sker. Det sammanlagda borgensåtagandet må
dock genom borgensteckning icke bringas att sammanlagt överstiga
210 000 000 kronor med korrektion för förändring av konsumentprisindex
från december månad 1970 (index 243) intill tidpunkten för varje
borgensteckning. För kommunernas inbördes ansvar för borgensåtagandena
gäller den fördelningsgrund, som framgår av bilagda tabell 1. (Ej bifogad
här). Kommunen skall, i den mån så erfordras, ansöka om kungl. maj:ts
medgivande till borgensåtagande.
§4
Anslutningskommunerna förbinder sig att t o m det år, varunder
himmerfjärdsanläggningen färdigställts, tillsammans bidraga till bolagets
kostnader med följande årsbelopp
1968
1969

500 000 kronor
600 000 kronor

o s v med 100 000 kronors förhöjning för varje år. Det på detta sätt beräknade
årsbeloppet kallas nedan bidragsbeloppet.
Bidragsbeloppet skall ändras i överensstämmelse med konsumentprisindex
förändringar från oktober 1966, då index var 205. Indextalet för juli månad
1967 skall vara avgörande för det bidrag som utbetalas till bolaget år 1968. På
motsvarande sätt skall indextalen för juli månad år 1968 och varje därpå
följande utbetalningsår inverka på bidragsbeloppet för nästföljande år.
Bolaget skall före september månads utgång varje år meddela kommunerna,
vilka bidragsbelopp som skall betalas under det följande året.

SIDA

2 (5)

HUDDINGE KOMMUNS
FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 5500

Bidragen skall utbetalas med halva årsbeloppet den 1 april och den
återstående hälften den 1 oktober varje år för vilket bidrag skall erläggas.
De årliga bidragsbeloppen skall bäras av anslutningskommunerna i
proportion till antalet skattekronor inom kommunerna enligt närmast
föregående års taxering.
Om den verkliga eller beräknade kostnadsutvecklingen föranleder därtill skall
på begäran av bolaget upptagas överläggningar mellan bolaget och
anslutningskommunerna om annan fördelning på de skilda åren än ovan
angivits av de årsbelopp, som anslutningskommunerna enligt denna paragraf
har att utge. Avtal härutinnan skall med bindande verkan för
anslutningskommun kunna ingås av drätselkammare respektive
kommunalnämnd. Vidare må var och en av avtalsparterna påkalla
överläggningar om den justering av årsbeloppen, som kan föranledas av andra
särskilda omständigheter.
§5
Fr.o.m. året efter det sista år, för vilket bidrag utgår enligt § 4, skall
anslutningskommunerna till bolaget erlägga årliga avgifter, avsedda att täcka
bolagets självkostnader för kapitaltjänst, administration, drift och underhåll
av himmerfjärdsanläggningen. Avgifterna skall bäras av
anslutningskommunerna i proportion till den mängd avloppsvatten de olika
kommunerna tillför anläggningen. Därest kommun ännu icke anslutits till
anläggningen skall kommunen för tid intill dess så sker anses ha tillfört
anläggningen så mycket avloppsvatten som kunnat beräknas bliva tillfört
anläggningen från kommunen, om den varit ansluten. Mätning eller beräkning
av avloppsvattenmängden skall ske på sätt varom särskild överenskommelse
träffas.
Varje anslutningskommun erlägger á conto den 15 april varje år efter
anmodan av bolagets styrelse hälften av det årsbelopp som enligt bolagets
budget för året faller på kommunen. Återstående hälft av nämnda årsbelopp
erlägges á conto den 15 oktober samma år. Slutlig avräkning skall ske den 1
juli påföljande år med hänsyn till verkliga kostnader och uppmätta eller
beräknade vattenmängder.
§6
Stockholms stad förbinder sig att fr.o.m. det år, varunder avgifter enligt § 5 nedan kallade bolagsavgifter - börjar utgå, årligen tillhandahålla var och en av
anslutningskommunerna lån med belopp motsvarande skillnaden mellan de
avgifter som vederbörande kommun erlägger enligt § 5 - nedan kallade
bolagsavgifterna - och kostnader, svarande mot den mängd avloppsvatten
som från kommunen varje år tillföres himmerfjärdsanläggningen efter ett pris
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av 50 öre per m3 - nedan kallade de utjämnade kostnaderna. Sistnämnda
kostnader skall korrigeras med hänsyn till ändringar i konsumentprisindex i
förhållande till indextalet för oktober 1966, som var 205.
Lånebeloppet för visst år skall preliminärt bestämmas på basis av
konsumentprisindex för augusti månad föregående år samt uppgifter lämnade
till Stockholms stad av bolaget i oktober månad föregående år om den
beräknade avloppsvattenmängden och den budgeterade avgiften för varje
kommun under det år lånet avser. Utbetalningen av ett på grundval av dessa
uppgifter preliminärt uträknat belopp skall under det år lånet avser ska med
halva summan den 31 mars och med återstående hälft den 30 september.
Slutlig reglering av lånebeloppet skall ske den 30 september påföljande år
med hänsyn till slutligt bestämd bolagsavgift men med bibehållande av
samma m3-pris för avloppsvatten som i den preliminära kalkylen.
På lånen enligt denna paragraf liksom på räntebelopp som lägges till
kapitalskulden skall utgå årlig ränta efter en räntesats som skall
överensstämma med den för varje räntetermin gällande räntan för kommunal
långfristig upplåning. Upplupna räntebelopp skall varje den 31 mars och 30
september läggas till kapitalskulden. Amortering av denna skuld skall ske i
den ordning som nedan i § 7 sägs.
§7
De utjämnade kostnaderna för visst år beräknas efter ett antal år komma att
överstiga bolagsavgifterna för samma år. Mellanskillnaden skall fr.o.m. det år
då detta förhållande inträder av vederbörande kommun inbetalas till
Stockholms stad såsom amortering av kapitalskuld enligt § 6 sista stycket.
Beräkning av beloppen och kapitalskuldens avbetalning sker i samma ordning
och vid motsvarande tidpunkter som i § 6 angivits för utlåningen från
Stockholms stad till anslutningskommunerna.
Därest lån till någon del icke skulle vara helt återbetalt vid utgången av det
tjugofemte året efter det, då avloppsanläggningen färdigställts, skall
återstående kapitalskuld jämte därå upplupen ränta erläggas den 30 december
samma år.
§8
Stockholms stad förbinder sig att till täckning av vissa projekteringskostnader
för himmerfjärdsanläggningen, vilka förskotterats eller kommer att
förskotteras av staden, bevilja Sydvästra Stockholmsregionens vaverksaktiebolag lån om högst tre miljoner kronor. Låneutbetalning skall ske
genom kvittning mot förskotterade projekteringskostnader. På lånet skall utgå
årlig ränta efter den i § 6 sista stycket angivna räntesatsen.
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För tiden intill ingången av det år varunder bolagsavgifter enligt § 5 börjar
utgå skall upplupen ränta varje den 1 december läggas till kapitalskulden.
Lånet skall därefter betalas med 30 lika stora annuiteter varje den 1 december.
§9
Eventuellt statsbidrag till himmerfjärdsanläggningen skall - såvida icke annat
bestämts i bidragsbeslutet - tillföras bolaget och beaktas vid beräkning av
bolagsavgifterna.
§ 10
Inlösen från bolagets sida av nu befintliga avloppsanläggningar eller av
eventuellt tillkommande sådana skall icke ske.
§ 11
Parterna är överens att annan inom storstockholmsregionen belägen
primärkommun än bolagskommunerna skall kunna medges rätt att erhålla
anslutning till himmerfjärdsanläggningen. De villkor som skall vara
förknippade härmed skall i så fall bliva föremål för särskilt avtal.
§ 12
Tvister i anledning av detta avtal skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag.
§ 13
Har ej detta avtal före den 1 juni 1967 godkänts av bolagskommunernas
fullmäktigeförsamlingar genom beslut, som vinner laga kraft, skall avtalet till
alla delar vara förfallet.
Av detta avtal är sex huvudexemplar upprättade och mellan parterna växlade.
Stockholm den 1967-04-12
För Botkyrka kommun:
Gunhild Ek
Thure Anzelius

För Södertälje stad:
Ture Holmberg
Nils Dahlström

För Grödinge kommun:
C-G Landerholm
Bengt Hjelmqvist

För Salems kommun:
S A Westerdahl
John A Hällgren

För Stockholms stad:
Nils Hallerby

För Sydvästra Stockholmsregionens
va- verksaktiebolag:
Ture Holmberg
Olof Wiström
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