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Ringsjöns vattenråd

Avtal om recipientkontroll inom Ringsjöns vattenråd
Bakgrund
Ringsjökommittén bildades 1980. Det som föranledde bildandet var sjöns tillstånd, med höga halter
näringsämnen, grumligt vatten och algblomning. Den 12 juni 2007 ombildades Ringsjökommittén
till Ringsjöns vattenråd.
Ringsjöns vattenråd är ett samarbetsorgan där kommunerna runt Ringsjön samt ett antal
organisationer och företag med intresse och verksamhet i sjön deltar. Vattenrådets huvuduppgift är
att övervaka sjöns tillstånd, samt i allmänhetens intresse verka för att förbättra vattenkvaliteten och
minska övergödningen i hela Ringsjöns avrinningsområde. En stor del i det arbetet är det
samordnade recipientkontrollprgrammet (SRKP).
Detta avtal reglerar finansieringen och driften av SRKP.

Parter
Detta avtal ingås mellan Höörs kommun (212000-1116), Hörby kommun (212 000-1108), Eslövs
kommun (212000-1173), Sydvatten AB (556100-9837) och Mats Palm (620905-3914).
Utöver dessa parter kan det tillkomma ytterligare parter i avrinningsområdet, som i så fall skriver
under ett tilläggsavtal utan särskilt beslut av nuvarande parter. Nya parter ska även vara
medlemmar i Ringsjöns vattenråd.

Samverkan
Höörs kommun åtar sig att med de resurser som är överenskomna i detta avtal driva SRKP inom
ramen för Ringsjöns vattenråd. Driften omfattar upphandling och uppföljning av SRKP enligt
gängse rutiner.
Höörs kommun ställer personal och lokaler samt övrig utrustning nödvändig för driften av
verksamheten till Ringsjöns vattenråds förfogande. Likaså svarar Höörs kommun för de
nödvändiga administrativa resurser som krävs för att bedriva verksamheten, såsom IT-stöd,
arbetsledning och ekonomifunktioner.

Samråd och information
Ringsjöns vattenråds styrelse leder verksamheten och tjänstemannaberedningen bereder ärenden till
styrelsen. Vid behov kan styrelsen utse en arbetsgrupp för att hantera frågor rörande SRKP.
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Uppföljning
Uppföljning sker genom styrelsen. Höörs kommun åtar sig att löpande hålla styrelsen informerad
om verksamheten, avseende ekonomi och drift.

Ekonomisk redovisning och fakturering
Höörs kommun sköter den ekonomiska redovisningen enligt gängse rutiner, SRKP särredovisas.
Den ekonomiska utvecklingen ska redovisas löpande till styrelsen. Respektive samarbetsparts
bidrag ska betalas Höörs kommun i förskott. Höörs kommun fakturerar samtliga parter enligt detta
avtal senast januari månads utgång. Då ersättningen betraktas som bidrag utgår ingen moms på
fakturorna. Ekonomin genomgår revision via Höörs kommun ordinarie revision.

Kostnad och finansiering
Den totala kostnaden är kostnaden för den upphandlade konsulten, kostnaden för 2017 är 359 749
kr. Det innebär att finansieringen av övriga resurser såsom personal, utrustning och lokaler
finansieras av Ringsjöns vattenråd. Kostnaden faktureras årligen.
Finansieringen delas mellan parterna med fördelning enligt nedanstående formler.
Totalkostnad SRKP = Huvudmännens insats + Övriga verksamhetsutövares insats (VU)
Huvudmännens insats = Totalkostnad SRKP – VU
VU kostnad = Medlemsavgift + Recipientkontrollavgift x Justeringsfaktor
M = 1 000 kr (medlemsavgiften betalas av både B- och C-verksamheter)
R = 500 kr för B-verksamheter och 0 kr för C-verksamheter
J = Justeringsfaktorn beror på vilken verksamhet VU bedriver:
 Lantbruk: 8
 Lantbruk, ekologisk produktion: 7
 Industri: 10
 Avloppsreningsverk: 20
 Deponi: 25

Röstetal
Varje medlem i SRKP har rösträtt i frågor rörande SRKP. Röstetalet är proportionellt i förhållande
till den ekonomiska insatsen enligt formeln röstetal = egen insats/totalkostnad.

Ändrade förhållanden
Om ändrade förhållanden som väsentligen ändrar förutsättningarna för avtalet inträtt, är parterna
skyldiga att delta i förhandlingar om avtalet om någon part påkallar det.
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Arkivfrågor
Höörs kommun sköter arkivering och diarieföring i sitt ordinarie ärendehanteringssystem enligt
gängse rutiner.

Avtalstid och förlängning
Avtalet träder i kraft vid undertecknandet och är giltigt t.o.m. 2018-12-31. Avtalet förlängs därefter
automatisk i enlighet med upphandlad längd på SRKP.

Uppsägning
Avtalet ska sägas upp skriftligt senast 6 månader innan avtalet utgång.

Avtalets upphörande
I det fall inget annat avtalas ska eventuella kvarvarande tillgångar fördelas, alternativt kompenseras
ekonomiskt, mellan parterna enligt fördelningsnyckeln.

Tvistelösning
Tvister ska lösas enligt lagen om skiljeförfarande (1999:116). Skiljenämnden ska bestå av
respektive kommundirektör och Sydvatten AB:s VD.

Bilagor
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Detta avtal har upprättats i fem exemplar varav parterna tagit var sitt.

Underskrifter

Hörby kommun

Datum

Susanne Meijer
Kommunstyrelsens ordförande

Höörs kommun

Datum

Anna Palm
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Eslövs kommun

Datum

Johan Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Sydvatten AB

Datum

Jörgen Johansson
VD, Sydvatten AB

Mats Palms lantbruk

Datum

Mats Palm
Ägare, Mats Palms lantbruk
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