
MOTION 

till Horrmundbergets samfällighetsförenings årsmöte 2015 

 

Vi yrkar att uttaxeringen om 800 kr/lägenhet till den sk 

vattengruppen ska upphöra 

Eftersom Avloppsreningsverkets samfällighetsförenings styrelse inte har 

rätt att hantera vattenfrågor enligt det förbud (inhibition) som meddelats 

av Mark- och mijlödomstolen enl nedan, bör inte några fler uttaxeringar 

göras för Horrmundbergets samfällighetsförenings medlemmar till den sk 

vattengruppen. Som bekant utgörs och administreras den sk vatten-

gruppen av Avloppsreningsverkets styrelse som alltså inte har rätt att 

hantera vattenfrågor över huvud taget. Kommunens överklagande till VA-

nämnden har dessutom avslagits och kommunen är nu ålagd att ordna 

vattenförsörjningen i bl a Kläppenområdet senast 31 december 2022.    

Många medlemmar har under flera årsmöten ställt frågan om Avlopps-

reningsverkets styrelse verkligen har rätt att hantera vattenfrågor och 

man har alltid fått ett tvärsäkert ja som svar.  Ett klargörande var därför 

nödvändigt. Som enskild medlem har man möjlighet att klandra beslut 

som tagits på stämmor i samfällighetsföreningar till Mark- och miljödom-

stolen. De beslut som togs vid extra stämman i Avloppsreningsverkets 

samfällighet 2013-06-15 överklagades därför för att få besked om 

hanteringen var korrekt. Detta resulterade i att domstolen 2013-10-17 

meddelade förbud (inhibition) för Avloppsreningsverkets styrelse att 

hantera vattenfrågor. Det har nu även kommit en dom från domstolen 

som slår fast att Avloppsreningsverkets samfällighetsförening enligt sina 

stadgar inte har rätt att hantera vattenfrågor. Avloppsreningsverkets 

styrelse har brutit mot både lagen och sina stadgar.  

Horrmundbergets samfällighetsförenings medlemmar har under flera år 

bidragit ekonomiskt till den av Avloppsreningsverkets samfällighets 

styrelse administrerade s k vattengruppen och litat på att styrelsen visste 

vad de gjorde och kände till sina egna stadgar. Detta har visat sig vara 

fel. Det är nu hög tid att Horrmundbergets samfällighetsförening upphör 

med ”bidraget” till den sk vattengruppen och i stället använder 

medlemmarnas pengar på ett mer ändamålsenligt sätt.  
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