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Avtal om samarbete kring vattenvården i Edsvikens 
avrinningsområde, i form av Edsviken Vattensamverkan. 

§ 1 Parter 

Danderyds kommun, Järfälla kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholm Vatten 

och Avfall AB och Sundbybergs stad. 

§ 2 Bakgrund 

Bakgrunden till detta avtal beskrivs i ”Beskrivning av Edsviken Vattensamverkan och 

översiktliga direktiv för åren 2021-2024” daterad 2020-10-13. 

§ 3 Syfte 

Edsviken Vattensamverkan syftar till att samverka om, samordna och främja parternas 

vattenvårdsarbete inom Edsvikens avrinningsområde. Arbetet ska bidra till att Edsvikens 

ekologiska och kemiska status förbättras. 

§ 4 Avtalsperiod 

Avtalet omfattar fyra år (2021-2024) som efterföljs av förslag till ny avtalsperiod. 

Styrgruppen utvärderar samarbetet samt ger förslag till eventuellt nya direktiv för samarbetets 

fortsättning. 

§ 5 Gemensamma åtaganden 

Parterna är överens om att Edsviken Vattensamverkan primärt ska: 

 Bedriva miljökontroll enligt ett antaget program för Edsviken.

 Ta fram underlag för planering av förbättringsåtgärder.

 Utbyta erfarenheter och dela goda exempel.

 Sprida gemensam information.

 Beskriva samarbetets planerade aktiviteter i en årlig verksamhetsplan.

Kostnaderna för arbetet inom samverkan ska fördelas på parterna enligt överenskommen 

kostnadsfördelningsprincip.  

§ 6 Återrapportering 

Återrapportering om samarbetets fortskridande och ekonomi ska ske årsvis till den politiska 

styrgruppen, vilken ansvarar för att återrapportera till respektive kommun/bolag. 

§ 7 Organisation av samverkan 

Edsviken Vattensamverkan utgörs av en politisk styrgrupp med en ledamot med ersättare från 

respektive avtalspart, en arbetsgrupp med minst en tjänsteman från respektive avtalspart och 

en adjungerad representant från länsstyrelsen. 

Den politiska styrgruppen beslutar vad som ska göras, hur medlen ska fördelas och inom vilka 

tidsramar arbetet ska genomföras. Såväl ledamöter som ersättare i styrgruppen för Edsviken 
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vattensamverkan förväntas delta i de möten, exkursioner och event som beslutats av styrgruppen. 

Sollentunas politiska delegat är ordförande för den politiska styrgruppen.  

 

Arbetsgruppen, ansvarar för det praktiska arbetet. Samarbetet leds av en samordnare från 

Sollentuna kommun. Arbetet utgår från en verksamhetsplan. Arbetsgruppen upprättar förslag 

till verksamhetsplaner, ansvarar för utredningar, upphandlar och styr konsulter samt 

rapporterar resultat till den politiska styrgruppen.  

 

Länsstyrelsen ingår i samverkan som adjungerad med sitt ansvar för regional samordning och 

som länk till vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt. 

§ 8 Samordning 

Sollentuna kommun har för Edsviken Vattensamverkans räkning ansvaret för administrativ 

samordning, ekonomihantering och hemsideuppdatering. Sollentuna kommuns kostnader för 

arbetet bekostas av den gemensamma samverkansbudgeten. Sollentuna kommun ska minst en 

gång per år lämna en ekonomisk redovisning över verksamheten och årligen redovisa 

arbetsgruppens förslag till budget för kommande år samt samarbetets fortskridande enligt § 6. 

§ 9 Kostnadsfördelning 

Kostnaden per år under avtalstiden är 550 000 kronor. Kostnaden fördelas på ingående 

kommuner/bolag enligt samma kostnadsfördelningsprincip som i föregående avtal. 

Kostnadsfördelningsprincipen bygger på bedömd påverkan på Edsviken. Nedan redovisas 

andel av kostnaden per avtalspart. 

 

Kostnad per kommun/bolag uttryckt i procent och kronor 

Sollentuna   42 % 231 000 SEK  

Danderyd   22 % 121 000 SEK 

Stockholm Vatten och Avfall AB 22 % 121 000 SEK 

Järfälla   6,6 %   36 300 SEK 

Solna   4,2 %   23 100 SEK 

Sundbyberg   3,2 %   17 600 SEK 

 

Den årliga kostnaden ska täcka samordning och samarbetets gemensamma åtaganden i 

enlighet med verksamhetsplanen. För genomförande av åtgärder svarar respektive kommun 

för såväl genomförande som finansiering om ej annat avtalas av styrgruppen för Edsviken 

vattensamverkan.  

§ 10 Tvister 

Tvister med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan 

parterna och i andra hand av svensk domstol. Laga domstol ska vara Attunda tingsrätt. 


