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Tekniska nämnden

Edsvikens vattensamverkan nytt avtal 2021-2024
Ärende
Danderyds kommun har sedan år 2005 deltagit i ett samarbete kring
vattenvården i Edsvikens avrinningsområde mellan kommunerna Danderyd,
Järfälla, Solna, Sollentuna och Sundbyberg samt Stockholm Vatten AB
(nedan kallat Edsviken vattensamverkan). Samverkan bygger på
intentionerna i EU:s ramdirektiv för vattenförvaltning och målet är att
Edsviken ska uppfylla ålagda miljökvalitetsnormer.
Nuvarande samarbetsavtal mellan de aktuella kommunerna löper ut vid
årsskiftet 2020/2021. Ett fortsatt deltagande i Edsvikens vattensamverkan
förutsätter därför en förnyelse av avtalet. Edsvikens vattensamverkan har
därför tagit fram ett avtalsförslag för perioden 2021–2024 med tillhörande
missiv och projektbeskrivning.
I föreslaget avtal blir det en sänkning av den totala avgiften från 650 000
kronor till 550 000 kronor. För Danderyds kommun innebär föreslagen
avgiftssänkning att avgiften sänks från 143 000 kronor till 121 000 kronor.
En delegat och ersättare till den politiska styrgruppen för Edsviken
Vattensamverkan föreslås utses för en tvåårsperiod till och med år 2024.
Kostnaden finansieras av Tekniska nämndens driftbudget.
Tekniska kontorets förslag till beslut
1. Tekniska nämnden antar Samarbetsavtalet för åren 2021–2024.
2. Tekniska nämnden antar Samarbetet inom Edsvikens
avrinningsområde, i enlighet med bilagda beskrivning av samverkan
och dess översiktliga direktiv.

Tekniska kontorets utredning
Syftet med samarbetet är att verka för att förbättra vattenkvaliteten i
Edsviken genom att skapa en kunskapsbas kring Edsvikens naturvärden,
belastningssituation och åtgärdsbehov samt att koordinera och systematisera
vattenvårdsarbetet inom avrinningsområdet. Den kunskap kring Edsviken
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som löpande byggs upp inom samverkan, bland annat genom ett gemensamt
miljökontrollprogram, ligger till grund för planering och uppföljning av förbättringsåtgärder som genomförs inom respektive kommun. Arbetet har
resulterat i en verksamhetsplan som revideras årligen.
Edsviken Vattensamverkan utgörs av en politisk styrgrupp och en arbetsgrupp bestående av tjänstemän. Arbetsgruppen ansvarar för det praktiska
arbetet. Samarbetet leds av en samordnare från värdkommunen Sollentuna.
Den politiska styrgruppen bestämmer vad som ska göras, hur medlen ska
fördelas och inom vilka tidsramar arbetet ska genomföras. Ordförande för
den politiska styrgruppen är Sollentunas politiska delegat. Tjänstemännen
ansvarar för att ta fram ett förslag till verksamhetsplan, ansvarar för
utredningar samt rapporterar resultat till den politiska styrgruppen. Ansvar
att genomföra och bekosta åtgärder utifrån utpekat åtgärdsbehov ligger på
respektive berörd kommun.
Politiska representanter för styrgruppen i Edsviken väljs på tekniska
nämndens första nämndsammanträde i januari 2021 med anledning av att
tekniska nämnden för 2021–2022 väljs av kommunfullmäktige i december
2020.
Ekonomiska konsekvenser
De i samarbetet ingående kommunerna betalar en andel vardera av detta
totalbelopp. Kostnadsfördelningen baseras på närhet till Edsviken, om
avledning av dagvatten sker indirekt eller direkt till Edsviken,
markanvändning såsom andel hårdgjorda ytor, verksamhetsområden och
vägar. Fördelningen ska spegla bedömd påverkan på Edsviken. För
Danderyds kommuns är andelen är 22 % motsvarande 121 000 kronor.

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Lena Rasmusson
Anläggningschef

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande Edsviken vattensamverkan nytt avtal 2021-2024
Daterat 2020-11-03
2. Avtal om samarbete kring vattenvården i Edsvikens
avrinningsområde, i form av Edsviken Vattensamverkan. 2021-2024.
3. Beskrivning och översiktliga direktiv
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4. Kostnadsfördelningsprincip
5. Missiv
Expedieras
Edsvikensvattensamverkan
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