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Avtal om leverans av dricksvatten 

 
§ 1  Parter 
Detta avtal har träffats mellan  

- Östhammar Vatten AB, org.nr. 559099-4447 (nedan kallat ”Östhammar Vatten”), i 
egenskap av VA-huvudman och ansvarig för driften av den allmänna VA-anläggningen i 
Östhammars kommun, och  

- Tierps Energi & Miljö AB, org.nr. 559031-4315 (nedan kallat ”TEMAB”), i egenskap av VA-
huvudman och ansvarig för driften av den allmänna VA-anläggningen i Tierps kommun. 

 
Östhammar Vatten och TEMAB benämns härefter var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 
 

§ 2  Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Östhammar och Tierp har under våren 2019 antagit en avsiktsförklaring om 
långsiktig samverkan för vattenförsörjning mellan Östhammars kommun och Tierps kommun, se 
Bilaga 1-3.  
 
Avsiktsförklaringen mellan Östhammars kommun och Tierps kommun innebär att Östhammar 
Vatten kommer att köpa dricksvatten från TEMAB. TEMAB har, i och med Uppsalaåsens sträckning 
i Tierps kommun, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning både för 
invånarna i Tierps kommun och Östhammars kommun. Nuvarande miljödom för vattenuttag (DVA 
51, 1981-07-16, mål VA 11/81, se Bilaga 4) visar att förutsättningarna för uttag av grundvatten vid 
Odens källa är mycket gynnsamma.  
 
Genom att samverka ges TEMAB möjlighet att öka sin robusthet och ökad ekonomisk stabilitet 
genom fördelning av kostnader med Östhammar Vatten. Östhammar Vatten ges möjlighet att 
fullgöra sitt uppdrag att leverera dricksvatten till dagens kunder och möta tillväxten för Alunda 
och Österbybruk mot 2040.  

 
Detta avtal tillförsäkrar att Östhammars kommun och Tierps kommun uppfyller sina skyldigheter 
enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster att tillförsäkra fastigheterna inom 
huvudmännens verksamhetsområden vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och 
miljön. Kostnader på grund av detta avtal följer lagens krav på att de är nödvändiga för att 
uppfylla kommunernas skyldigheter. 
 

§ 3  Genomförande och delmålsindelning 
Genomförandet kommer att verkställas genom två delmål. Om förutsättningarna för dess 
genomförande förändras, ska Parterna anpassa och förändra aktiviteter och delmål i den 
omfattning som krävs.  
 
Delmål 1 A och B 

• TEMAB ska införa ett nytt beredningssteg i vattenverket Odens källa.  
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• Östhammar Vatten ska bygga en överföringsledning från Inkopplingspunkten enligt § 4 till 
Österbybruk och Alunda med genomförande efter detta avtals undertecknande.  

• Leverans enligt delmål 1 A ska ske senast 2021-01-01. Leverans enligt delmål 1 B ska ske 
senast 2022-01-01.  

 
Delmål 2 

• TEMAB ska anpassa överföringsledningen mellan Odens källa och Örbyhus för att klara 
ökad leverans. 

• Leverans enligt delmål 2 ska ske senast 2026-01-01.  
 

§ 4  Inkopplingspunkt 
Östhammar Vatten ska ansluta sig till TEMAB:s anläggning i Örbyhus, vid av Parterna bestämd 
inkopplingspunkt (”Inkopplingspunkten”) enligt Bilaga 5. Inkopplingspunkten utgör gränsen 
mellan TEMAB:s anläggning och Östhammar Vattens anläggning.  
 
Vid Inkopplingspunkten ska det finnas två avstängningsventiler, varav Parterna ska ha kontroll 
över varsin ventil för att var för sig kunna stoppa leveransen vid behov.  
 

§ 5  Leverans av vatten 
TEMAB förbinder sig att till Östhammar Vatten leverera dricksvatten i Inkopplingspunkten 
motsvarande: 

• 400 m3 vatten/dygn enligt delmål 1 A  

• 750 m3 vatten/dygn enligt delmål 1 B  

• 1000 m3 vatten/dygn enligt delmål 2  
 

TEMAB förbinder sig att, under ett enskilt dygn, s.k. maxdygn, leverera ett flöde (momentant) 
som är maximalt: 

• 860 m3 vatten/dygn enligt delmål 1 A och B  

• 1300 m3 vatten/dygn enligt delmål 2 
 
TEMAB förbinder sig att i Inkopplingspunkten upprätthålla en vattentrycknivå som uppgår till 34 
mvp (meter vattenpelare) över markplan vid maxdygnsuttag. 
 

§ 6  Mottagande av vatten 
Östhammar Vatten förbinder sig att årligen köpa minst en snittförbrukning om: 

• 200 m3/dygn enligt delmål 1 A 

• 400 m3/dygn enligt delmål 1 B  

• 500 m3/dygn enligt delmål 2  
 
Östhammar Vatten förbinder sig att informera TEMAB så snart det finns misstanke om större 
och/eller plötsliga förändringar av behov av köpt vatten. Parterna ska gemensamt upprätta en 
rutin för hur informationen lämpligen ska lämnas.  
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Om Östhammar Vatten inte tar emot minst de volymer vatten som framgår av första stycket, är 
Östhammar Vatten ändå skyldig att betala för garanterade volymer enligt första stycket. Om det 
bristande mottagandet beror på att TEMAB inte har levererat minsta garanterade volymer enligt § 
5 eller att TEMAB inte levererat garanterad vattenkvalitet enligt § 7, behöver Östhammar Vatten, 
under den period som bristen varat, inte betala för mer vatten än Östhammar Vatten har tagit 
emot.  
 

§ 7  Vattenkvalitet 
TEMAB ska vid Inkopplingspunkten leverera dricksvatten som uppfyller krav enligt gällande lagar, 
förordningar och föreskrifter (vid avtalets tecknande gäller Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten). TEMAB ska informera Östhammar Vatten om plan för 
dricksvattenundersökningarna. Vid konstaterad brist eller misstanke om brist i föreskriven 
vattenkvalitet, förbinder sig TEMAB att informera Östhammar Vatten utan dröjsmål så att 
Östhammar Vatten kan vidta egna åtgärder för att säkra vattnets kvalitet till kund. Parterna ska 
gemensamt upprätta en skriftlig rutin för hur informationen lämpligen ska lämnas. 
 
Provtagning vid Inkopplingspunkten kommer att ske genom Östhammar Vattens försorg enligt 
gällande föreskrifter för dricksvatten. Östhammar Vatten ska informera TEMAB om konstaterad 
brist eller misstanke om brist i föreskriven vattenkvalitet utan dröjsmål så att TEMAB kan vidta 
egna åtgärder för att säkra vattnets kvalitet till kund. Parterna ska gemensamt upprätta en 
skriftlig rutin för hur informationen lämpligen ska lämnas. 
 
TEMAB förbinder sig att skyndsamt informera Östhammar Vatten om processförändringar som 
kan påverka vattenkvaliteten eller andra förändringar på vattenleveransen exempelvis volym, 
tryck eller temperatur. Parterna ska gemensamt upprätta en skriftlig rutin för hur informationen 
lämpligen ska lämnas.  
 

§ 8  Vattenreservoarer 
Östhammar Vatten förbinder sig att, för utjämning av egen vattenförbrukning under dygnet och 
som kapacitetsreserv vid planerad eller oavsiktlig leveransstörning i matningen från TEMAB, 
bekosta anläggning, drift, underhåll och framtida förnyelse av vattenreservoarer. Dessa 
reservoarer ska kontinuerligt ha en utnyttjningsbar volym som sammanlagt uppgår till minst 25 % 
av högsta förekommande dygnsförbrukning. Denna undre gräns får dock jämkas nedåt om 
Östhammar Vatten försörjs med vatten från flera av varandra oberoende inmatningar och detta 
kan bedömas innebära en reducerad risk för totalt leveransavbrott.  
 
Syftet med innehållet i denna paragraf är att säkerställa att en helt normal och oinskränkt 
vattenförsörjning ska kunna upprätthållas till alla som Östhammar Vatten har distributionsansvar 
för under åtminstone sex timmar trots ett inträffat totalt leveransavbrott från TEMAB. Vid ett 
leveransavbrott är det Östhammar Vattens ansvar att besluta om eventuella prioriteringar och 
inskränkningar av vattenanvändningen inom Östhammars kommun.  
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§ 9  Bristande leverans 
Vid påverkan på leverans är Parternas intention att samarbeta för att hantera situationen efter 
bästa gemensamma förmåga. Parterna ska gemensamt upprätta en skriftlig rutin för hur 
fördelning av tillgänglig produktionsvolym ska ske för att minimera samhällsstörningar och för att 
rättvist tillgodose VA-kollektiven i Tierp respektive Östhammar med dricksvatten samt en 
gemensam nödvattenförsörjningsplanering.  
 
Om TEMAB på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet brister i uppfyllandet av krav på 
vattenleverans enligt § 5 eller krav på vattenkvalitet enligt § 7, ska TEMAB ersätta Östhammar 
Vattens kostnader för att lösa dricksvattenleverans under två år.  
 

§ 10  Larmrutiner 
Parterna förbinder sig att upprätta en gemensam skriftlig larmrutin för att hantera händelser 
dygnet runt under årets samtliga dagar kopplat till leveranskvalitet och leveransvolym.  
 

§ 11  Kostnadsfördelning och finansiering av genomförande 
Syftet med detta avtal är att kostnaderna för dess genomförande ska fördelas med stöd av 
självkostnadsprincipen och att vardera kommuns VA-kollektiv ska bära sina respektive kostnader. 
De avgifter som Östhammar Vatten ska betala enligt § 13 ska vara beräknade utifrån 
självkostnadsprincipen.  
 
Kostnaderna för genomförande av aktiviteter enligt § 3 och eventuella utredningar med anledning 
av detta avtal fördelas mellan Parterna baserat på bolagens behov av respektive aktivitet eller 
utredning.  
 
TEMAB bekostar de aktiviteter som är nödvändiga för att uppfylla sina skyldigheter i egenskap av 
huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Tierps kommun gentemot invånarna i Tierps 
kommun, och som behövs oavsett om försäljning av vatten sker till Östhammar Vatten eller ej.  
 
För de kostnader som TEMAB därutöver har för förändringar i den fysiska anläggningen, och som 
enbart måste genomföras för att producera den mängd vatten som TEMAB kommer att sälja till 
Östhammar Vatten enligt detta avtal, ska Östhammar Vatten dels betala en anslutningsavgift 
enligt § 13 första stycket vid avtalets tecknande, dels betala en fast månatlig brukningsavgift 
enligt § 13 tredje stycket under avtalsperioden.   
 
Utredningar som båda Parterna ansvarar för ska betalas av respektive Part när kostnaden uppstår. 
Kostnaderna fördelas på Parterna utifrån respektive Parts behov av utredningen. Om Parterna 
inte kan komma överens fördelas kostnaderna utifrån Parternas respektive behov av ökad 
leverans baserat på ett genomsnitt av de senaste tre årens förbrukning vid jämförelse mellan 
producerad och köpt volym.  
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§ 12  Mätning av levererad mängd vatten 
Mätning av levererad vattenmängd ska i första hand ske genom TEMAB:s försorg med 
mätanordning placerad vid mätarplats i närheten av Inkopplingspunkten. Mätningen ska ske på 
sådant sätt att den kommer att avse hela den vattenleverans som sker från TEMAB till Östhammar 
Vatten.  
 
Den av TEMAB uppmätta mängden vatten som levererats ska ligga till grund för den rörliga 
brukningsavgift för levererad vattenmängd som ska erläggas enligt § 13 andra stycket. 
 
För det fall mätanordningen uppenbart visar fel mätvärde eller är tagen ur drift för reparation, 
kalibrering eller dylikt, ska mängden av den vattenleverans som sker under sådan period beräknas 
eller uppskattas på annan skälig grund.   
 
Östhammar Vatten får, men är inte skyldig att, ha en egen mätanordning på sin sida om 
Inkopplingspunkten. Den mätanordningens värde kan i så fall användas för beräkning av 
vattenleverans enligt tredje stycket.  
 

§ 13  Avgifter 
Östhammar Vatten ska vid detta avtals undertecknande erlägga anslutningsavgift motsvarande 
TEMAB:s ditintills kända kostnader som TEMAB enligt uppskattning kommer att ha endast för 

TEMAB:s uppfyllande av detta avtal, se Bilaga 6. Vid uppföljning enligt § 17 ska avstämning göras 
årligen fram till slutförandet av delmål 2 mellan debiterade uppskattade kostnader och det 
faktiska utfallet vid utförande av aktivitet. Mellanskillnaden ska efter avstämning regleras mellan 
Parterna, dvs. TEMAB ska återbetala för högt debiterade kostnader för anslutningsavgift till 
Östhammar Vatten respektive Östhammar Vatten ska göra tilläggsbetalning vid för lågt 
debiterade kostnader för anslutningsavgift.  
 
Östhammar Vatten förbinder sig att månadsvis till TEMAB erlägga rörlig brukningsavgift per 
levererat m3 vatten enligt vid var tid gällande taxa för vatten för den allmänna VA-anläggningen i 
Tierps kommun. Den rörliga brukningsavgiften enligt aktuell taxa vid avtalets tecknande framgår 
av Bilaga 7.  
 
Östhammar Vatten förbinder sig att månadsvis till TEMAB erlägga fast avgift beräknad på av 
TEMAB utförda investeringar avseende avskrivnings- och räntekostnader som enbart är hänförliga 
till Östhammar Vattens behov enligt detta avtal och som inte redan har betalats av Östhammar 
Vatten genom anslutningsavgift enligt första stycket (se § 11 fjärde stycket). TEMAB och 
Östhammar Vatten ska gemensamt ta fram en skriftlig rutin för hur avgiften ska beräknas utifrån 
branschpraxis och -rekommendationer för avskrivning.  
 

§ 14  Betalningsvillkor  
Fakturering ska från TEMAB ske månadsvis i efterskott och med förfallodatum 30 dagar efter 
fakturadatum. Fakturering ska ske enligt vid var tid gällande anvisningar.  
 
Vid betalning efter förfallodag ska dröjsmålsränta enligt räntelagen erläggas.  
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§ 15  Rätt till insyn 
Östhammar Vatten ska ges erforderlig insyn i ekonomiska och tekniska förhållanden av den del av 
vattenförsörjningsanläggningen som berör detta avtal och den samverkan som kommunerna 
ingått i.  
 

§ 16  Informationsskyldighet vid förändrade omständigheter 
Parterna är skyldiga att informera varandra om innehållet i egna överenskommelser med tredje 
man och om nya eller förändrade omständigheter som kan komma att väsentligt påverka driften 
av det vattenförsörjningssystem som den andra Parten har ansvar för.  
 

§ 17  Uppföljning 
Företrädare från båda Parterna ska träffas minst en gång om året för att följa upp avtalet. Mötet 
ska bland annat innehålla en avstämning av investeringar och levererade volymer från 
förevarande period och planering inför nästkommande period. Östhammar Vatten är 
sammankallande.  
 

§ 18  Överlåtelse av avtalet 
Parterna äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till sådan juridisk 
person som Tierps kommun respektive Östhammars kommun i framtiden kan ge i uppdrag att 
vara huvudman för och/eller ansvarig för driften av den allmänna VA-anläggningen inom 
respektive kommun.  
 
All annan överlåtelse kräver för sin giltighet den andra Partens skriftliga medgivande.  
 

§ 19  Avtalstid 
Detta avtal träder i kraft så snart det godkänts av kommunfullmäktige i Tierp respektive i 
Östhammar samt undertecknats av TEMAB och Östhammar Vatten och gäller därefter till och med 
2069-12-31.  
 
Om ingen av Parterna säger upp avtalet förlängs avtalet tillsvidare med en uppsägningstid på tio 
år.  
 

§ 20  Uppsägning 
För att avtalet ska upphöra vid avtalets utgång enligt § 19, ska uppsägning ske senast 2059-12-31. 
 
Uppsägning av avtalet ska vara skriftligt för att vara giltigt.  
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§ 21  Förtida uppsägning  
Trots vad som anges i § 19 har Part rätt att skriftligen säga upp avtalet i förtid och med en 
uppsägningstid på två år, om den andra Parten överlåtit rättigheter och skyldigheter till juridisk 
person som inte uppfyller kriterierna i § 18. Rätten att säga upp avtalet på denna grund gäller 
under ett år från det att Parten fick kännedom om ägarförändringen eller överlåtelsen.  
 
Trots vad som anges i § 19 har Östhammar Vatten rätt att säga upp avtalet i förtid och med en 
uppsägningstid på två år, om TEMAB:s leverans av dricksvatten, på grund av bristande förmåga, 
inte uppnår krav enligt § 5 första eller tredje stycket eller § 7, och bristen inte åtgärdas inom 
skälig tid. Om vattenkvaliteten enligt § 7 har så allvarliga brister att det finns risk för människors 
hälsa, och bristen inte åtgärdas eller kommer att åtgärdas inom skälig tid, har Östhammar Vatten 
rätt att i förtid säga upp avtalet att upphöra med omedelbar verkan.   
 
Om avtalet sägs upp med stöd av första stycket innan hela investeringen enligt § 11 fjärde stycket 
är betald, svarar den Part som har sagt upp avtalet för återstående kostnader som ännu inte har 
fakturerats som fast avgift enligt § 13 tredje stycket. Om det är TEMAB:s brist som föranlett 
uppsägningen, har Östhammar Vatten vid sådan uppsägning även rätt till ersättning med 50 % av 
restvärdet för Östhammar Vattens överföringsledning mellan Inkopplingspunkten och Alunda. 
 
Om avtalet sägs upp med stöd av andra stycket, har Östhammar Vatten ingen skyldighet att 
betala ytterligare fast avgift enligt § 13 tredje stycket. Östhammar Vatten har dessutom rätt till 
proportionerlig återbetalning av erlagd anslutningsavgift enligt § 13 första stycket vid jämförelse 
mellan ursprunglig avtalstid i förhållande till den tidpunkt när giltig uppsägning sker med stöd av 
denna uppsägningsgrund. Om TEMAB:s brist som föranlett uppsägningen har orsakats av TEMAB:s 
uppsåt eller grova oaktsamhet, har Östhammar Vatten vid sådan uppsägning även rätt till 
ersättning med 50 % av restvärdet för Östhammar Vattens överföringsledning mellan 
Inkopplingspunkten och Alunda.  
 
Restvärdet på Östhammar Vattens överföringsledning enligt tredje och fjärde stycket ska 
fastställas till redovisat anskaffningsvärde minskat med linjär avskrivning under 50 år från 
tidpunkten då överföringsledningen tas i drift med tillägg för ränta och borgensavgift för lån som 
har upptagits för finansiering av överföringsledningen. Kvarvarande lånebelopp som utgör 
beräkningsgrund för ränta och borgensavgift ska fastställas till ursprungligt lånebelopp minskat 
med linjär amortering över 50 år till tiden för avtalets upphörande. Är det faktiskt kvarvarande 
lånebeloppet lägre ska det faktiskt kvarvarande lånebeloppet användas som beräkningsgrund. 
Ersättningen för ränta och borgensavgift på kvarvarande lånebelopp fastställs till det belopp som 
Östhammar Vatten ska betala för den återstående tiden av lånet och beräknas med den vid 
avtalets upphörande gällande ränta och borgensavgift. 
 
Vid uppsägning gäller vad som anges i § 20 andra stycket.  
 

§ 22  Omförhandling av avtal vid ändrade förutsättningar 
Part är skyldig att vid ändrade och oförutsedda förutsättningar som inte har oväsentlig betydelse 
för detta avtal underrätta den andra Parten och vid behov påkalla omförhandling av berörda 
avtalsvillkor.  
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Grunder för omförhandling är till exempel: 

• väsentliga förändringar i kapacitet av leverans av vatten, 

• väsentliga förändringar i ekonomiska förutsättningar för att tillhandahålla eller köpa 
vatten enligt detta avtal, 

• väsentliga förändringar i Tierps kommuns taxekonstruktion för vatten som har påverkan 
på detta avtal, 

• oförutsedda behov av investeringar för att kunna fullgöra sina skyldigheter i enlighet med 
detta avtal, 

• förändringar i lagar, författningar och andra regelverk som huvudmannen är ansvarig att 
följa som väsentligt påverkar förutsättningarna för detta avtal. 

 

§ 23  Omförhandling av avtal för utveckling av leverans 
När gränsen för nyttjandet av dagens vattendom närmar sig har Parterna ett delat ansvar att lyfta 
avtalet till omförhandling utifrån nya förutsättningar. Enligt utgångspunkten vid detta avtals 
tecknande kan ytterligare vattenuttag genomföras men efter eventuell ny miljödom för 
vattenuttag. Parterna ska i en omförhandling av avtalet komma överens om hur stor del av 
vattenuttaget som Östhammar kan få tillgång till. Parterna har ett delat ansvar för att utreda 
förutsättningarna.  
 

§ 24  Fullständig reglering, ändringar och tillägg 
Detta avtal utgör Parternas fullständiga reglering av förhållanden angivna i detta avtal.  
 
Eventuella ändringar av och tillägg till detta avtal ska, för att vara gällande och få åberopas, vara 
skriftliga och undertecknade av Parterna samt tillfogade detta avtal.  
 

§ 25  Tvist 
Eventuell rättslig tvist med anledning av detta avtal ska avgöras vid allmän domstol med 
tillämpning av svensk rätt. 
 

_______________________ 
[signatursida följer] 
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Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav Parterna tagit var sitt.  
 
 
 
Ort………………………….. den…………… Ort…………………………. den…………… 
 
 
För TEMAB För Östhammar Vatten 
 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
Kenneth Karlsson  Margareta Widen Berggren  
Ordförande Tierps Energi & Miljö AB Ordförande Östhammar Vatten AB 
 
 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
Tomas Ulväng Lena Blad  
Vd Tierps Energi & Miljö AB Vd Östhammar Vatten AB 
   
   
  
 
Bilagor 

1. Avsiktsförklaring om långsiktig samverkan om vattenförsörjning, Tierps kommun 
2. Avsiktsförklaring om långsiktig samverkan om vattenförsörjning, Östhammars kommun 
3. PM Samverkan för dricksvattenförsörjning mellan Östhammars och Tierps kommuner, 

Östhammar Vatten AB och Tierps Energi & Miljö AB 
4. Miljödom för vattenuttag Odens källa, DVA 51, 1981-07-16, mål VA 11/81 
5. Inkopplingspunkt 
6. Underlag för anslutningsavgift 
7. Underlag för rörlig brukningsavgift 

 


