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1) Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

2) Val av justeringsperson 
Stefan Bergstöm utsågs t i l l att justera mötets minnesanteckningar. 

3) Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar lades t i l l handlingarna utan några kommentarer. 

4) Avrapportering från seminariet (10 mars) och Edsvikens dag (21 maj) 
Towe Holmborn beskrev de båda evenemangen och visade bilder. Mer information om 
evenemangen finns på vår hemsida: www.edsviken.se\dokument\evenemang. 
Båda evenemangen konstaterades vara lyckade. Dock krävde båda evenemangen en stor 
arbetsinsats från arbetsgruppen vilket för många blev övermäktigt under ett och samma 
halvår. V i bör lära oss av detta att inte lägga två stora evenemang så tätt inpå varandra 
samt att eventuellt i kommande samarbetsavtal reglera förväntad arbetsinsats från 
tjänstemännen. 

5) Uppdrag: Kvalitetsparametrar: Edsviken vs. Lilla Värtan 
Arbetsgruppen föreslog att man fortsättningsvis inte gör någon sammanvägd bedömning 
av Lilla Värtan i årsrapporterna, eftersom jämförelser med Edsviken kan bli missvisande. 

Styrgruppen beslutade att gå på arbetsgruppens förslag. 

6) Uppdrag: Belastningskartans status och ekonomi 
Arbetsgruppen har fatt kostnadsuppgifter från konsult gällande att revidera 
belastningskartan med avseende på vissa geografiska områden (runt Igeibäcken) och med 
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avseende på att belastning skall ta hänsyn t i l l avvattnad areal. Kostnadsindikationen 
behöver gås igenom av arbetsgruppen. Detta har inte gjorts då all energi lagts på att 
anordna Edsvikens dag. 

Awapportering sker nästa styrgruppsmöte. 

7) Uppdrag: Informationsblad om Edsviken vatten samverkan 
Vid föregående styrgruppsmöte fick Arbetsgruppen i uppdrag att ta fram ett 
informationsblad om Edsviken vattensamverkan. Detta gjordes t i l l Edsvikens dag. Bladet 
återfinns som bilaga t i l l detta dokument. 

Styrgruppen lämnade positiva kommentarer på informationsbladet. 

8) Uppdrag: Utvärdering av Edsviken vattensamverkan 
En skriftlig utvärdering har tagits fram av arbetsgruppen. Utvärderingen återfinns som 
bilaga t i l l detta dokument. 

Gruppen är positiv t i l l samverkan. Towe meddelade att sent i utvärderingsskedet inkom 
förslag om att man ville intensifiera samverkan. Förslaget kom från Solna och bifölls av 
Stockholm och Danderyd. Man föreslår vattenråd och/eller sammanslagning med 
Igelbäcksgruppen samt framtagande av ett gemensamt åtgärdsprogram. Towe ville 
informera styrgruppen om detta men poängterade att dessa förslag innebär stora 
förändringar som behöver utredas, diskuteras och förankras innan beslut kan tas. 
Sollentuna frågasätter förslagen då de känt att detta i praktiken kan leda t i l l ett större 
ansvar och arbetsinsats för Sollentuna. 

Ett förslag framkom: Ett informationsutbyte mellan Edsviken vattensamverkan, 
Bällstaågruppen, Igelbäcksgruppen och Oxunda vattensamverkan vore bra. 

Towe informerade om att man i utvärderingen föreslagit att man borde ta in parametrar för 
bedömning av kemisk status i miljö kontrollprogrammet. Om vi vi l l göra det behöver 
arbetsgruppen veta om: 

y v i i avtalet skall satsa på att höja medlemsavgifterna för att finansiera 
tillkommande kostnader. 

> vi skall prioritera så att miljöövervakningen utgör en större del av hela 
verksamhetsbudgeten. 

> vi skall minska någon annan provtagning för att finansiera satsningen på kemisk 
status. 

Politikerna tar med sig frågan hem till respektive kommun och återkopplar till 
arbetsgruppen nästa möte. 

Towe tar kontakt med Håkan Johansson (Länsstyrelsen) innan nästa styrgruppsmöte för 
att prata om lämpliga parametrar att analysera samt undersöka om samköming med 
Länsstyrelsen är möjlig/kostnadseffektiv. 

9) Uppdrag: Förlänga avtal med Calluna A B 

Sollentuna har haft ett möte med Calluna AB. Vid mötet fastlade man att Edsviken 
vattensamverkan såväl som Calluna AB önskade förlänga avtalet. Ett avtal har tagits fram 
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och skrivits under av Sollentuna. Avtalet skickades t i l l konsulten under förra veckan för 
påskrift. 

10) Aktiviteter i V P 2016 
Inga aktiviteter finns planerade under hösten 2016. Det som skall göras under hösten är 
att; ta fram en ny verksamhetsplan (beslut om denna tas på årsmötet i februari), ta fram ett 
nytt samarbetsavtal (beslut om detta tas på nästa styrgruppsmöte) och uppdatera 
belastningskartan (om vi vill) . 

11) Inför avtal efter 2016 

Ett nytt samarbetsavtal behöver tas fram för perioden 2017-2019. 

Arbetsgruppen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på avtal till nästa styrgruppsmöte. 

Politikerna träffas på ett kort möte innan styrgrupps mötet för att prata om föreslaget avtal. 

12) Länsstyrelsens bild av Weserdomen (Helena Forslund) 
Helena presenterade bakgrund till Weserdomen och hur länsstyrelsen ser på domen i 
dagsläget. Presentation kommer att distribueras i gruppen. 
Kompensationsåtgärder och att se t i l l ett större område (vattenförekomstnivå, 
avrinningsområdet) kan vara lösningar för att kunna genomföra byggplaner utan att 
försämra enskilda kvalitetsparametrar eller status. 

En diskussion med många frågor och fa svar tog vid efter presentationen: 
Kompensationsåtgärder är det möjligt inom ramen för PBL? Förordning under PBL? 
Vad får man och vad far man inte skriva in i en detaljplan? 
Kan t i l l exempel dagvattenhantering regleras i exploateringsavtalet? 
Gröna områden och höjdsättning kan eventuellt regleras i detaljplanen. 

För att kommuner skall veta hur man skall förhålla sig t i l l Weserdomen behöver 
myndigheterna ge besked, något som ännu inte gjorts. Helena påtalade även att 
lagförändringar skulle vara bra. Helena berättade att man nu hade två ärenden där 
tillämpningen av Weserdomen i Sverige behöver tillämpas och tolkningen ställas på sin 
spets. Edsviken vattensamverkan efterfrågade information om utfallet då det står klart. 

13) Övrigt aktuellt från kommunerna 
Sollentuna: Arbetar vidare med en skärmbassäng för rening av dagvatten i Edsviken. 
Antog en dagvattenpolicy i april. Har varit på ett möte med Svealands 
kustvattenvårdsförbund där det framkom att de planerar att gå in med en ansökan t i l l 
Landstingets miljöanslag för att ta fram ett gemensamt lokalt åtgärdsprogram för 
Stockholms inre skärgård (inklusive Edsviken). 

Danderyd: Har antagit en miljöplan. V i l l göra en blå/grön plan. På natursidan främjar man 
våtmarker och ängsmarker. De har haft hamnens dag vid Stocksund i helgen samt ett 
event vid gäddtrappan (borgen). 

Järfälla: Jobbar med en vattenplan. Sett över sina avrinningsområden med hänsyn t i l l 
såväl höjddata som tekniska avrinningsområden. Eventuellt kan en gräns mot Edsviken 
behöva justeras. Man har beslutat att alla kommunens sjöar och vattendrag skall ha god 
status. 
Sundbyberg: Stora saker som tuffar på; Tvärbanan, Ursviks västra delar (en 
dagvattendamm kommer att anläggas för att ta hand om dagvattnet), Kymlinge (uppdrag 
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att utvidga igelbäckens naturreservat t i l l att omfatta Kymlinge). Har tagit fram ett förslag 
på dagvattenpolicy och VA-policy som båda skickats på remiss. Har en intern 
tjänstemannagrupp som jobbar med att sprida information om dagvatten. Har fått LONA-
bidrag för att underhålla restaureringen av igeibäcken. 
Stockholm vatten: Åtgärder i samband med förbifart Stockholm. Lokala åtgärsprogram tas 
fram. Skyfallskartering har tagits fram. Driftplan för dagvattenanläggningar ses över. I 
Bällstaån har man identifierat en restaureringskostnad på ca 270 miljoner, Brunnsviken 
har beräknats kosta 30-40 miljoner. 
Solna: Konstgräs har fatt stort fokus. Hur gör man för att mikroplaster inte skall läcka ut i 
vattnet. Håller på att ta fram en dagvattenstrategi. Stort genomslag på 
dagvattenutredningarna efter seminariet den 10 mars. Tipsade om Stockholm vattens 
kemikaliekampanj: http://www.stockholmvatten.se/kemikalier 

14) Övriga frågor 
Ett projekt från Länsstyrelsen som pågår just nu håller på att ta fram bedömningsgrunder 
för hydromorfologi i kustvatten. 

Helena Forslund kommer gå på mammaledighet innan nästa styrgruppsmöte, vi skickar 
mötesinbjudan t i l l både henne och Sonja Råberg. 

Bör Edsviken vattensamverkan vara representerade på SKLs workshop om dagvatten i 
höst (30 augusti)? 

15) Nästkommande möten 
Nästa möte hålls hos Stockholm Vatten i Ulvsunda den 20 oktober kl . 09:30-12:00. Efter 
mötet äter vi gemensam lunch hos Stockholm Vatten. 

16) Mötets avslutning 
Mötet förklarades avslutat. 

Stefan Bergström, justerare 

Towe Holmbom, sekreterare 

Bilagor: 
Informationsblad om Edsviken vattensamverkan 
Utvärdering av Edsviken vattensamverkan 
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Vattensamverkan 

Edsviken vattensamverkan 

Edsviken Vattensamverkan initierar, koordinerar och 

systematiserar det vattenvårdsarbete som bedrivs i 
de sex kommuner som har avrinning till Edsviken. I 

samarbetet ingår därmed kommunerna Sollentuna, 
Danderyd, Solna, Järfälla, Sundbyberg och Stockholm. 
Edsvikens stränder gränsar mot de tre förstnämnda 

medan övriga har avrinning till Edsviken via Igei
bäcken. Edsviken Vattensamverkan har funnits sedan 
2005 och har etablerats till en långsiktig samverkan. 

Organisation 

En politisk styrgrupp med representanter från delta
gande kommuner bestämmer vad som ska göras, hur 

medlen ska fördelas och inom vilka tidsramar arbe
tet ska genomföras. Sollentunas politiska delegat är 
ordförande för den politiska styrgruppen. En arbets
grupp, med en eller flera tjänstemän från respektive 

kommun, ansvarar för det praktiska arbetet. Samar
betet leds av en samordnare från värdkommunen 

Sollentuna. Arbetet utgår från en verksamhetsplan 
där tjänstemännen har delansvar för ett antal projekt 
inom samverkan. 

Arbetsgruppen upprättar förslag till 

verksamhetsplaner och åtgärdsprogram, ansvarar 
för utredningar och vissa åtgärder i fält, upphandlar 

och styr konsulter samt rapporterar resultat till den 

politiska styrgruppen. Länsstyrelsen, med sitt ansvar 
för regional samordning och som länk till vattenför

valtningen i distriktet norra Östersjön, ingår i sam
verkan som adjungerad. Även Naturhistoriska riks-

muséet har en adjungerad representant i Edsviken 
vattensamverkan. 

Edsviken - allas glädje och ansvar 

Edsviken är en havsvik som sträcker sig från Eds
bergs slott i Sollentuna till Stocksundet i Danderyd. 

Edsviken är en oas för boende i Sollentuna, Dan
deryd och Solna, men även för många besökare från 
hela länet. Här finns stränder, bryggor och marinor. 

Viken är en populär plats för bland annat, bad, fiske, 
båtsport och skridskoåkning. Det finns också natur
sköna promenadstråk runt hela viken. 

Edsvikens vatten är bräckt och hem för både sötvat
tenlevande och marina arter. Havsviken är övergödd 

och hårt belastad av dagvattenavrinning från kom
munerna inom avrinningsområdet.Tidigare okon
trollerad avloppshantering har också satt sina spår. 

Mänsklig påverkan har lett till syrebrist på stora 
delar av bottnen och begränsade villkor för växt- och 
djurlivet. 

Vad gör Edsviken vattensamverkan? 

Edsviken vattensamverkan arbetar för att förbättra 
vattenkvaliteten i Edsviken samt för att bevara och 

förbättra förutsättningarna för växt- och djurlivet. 

Detta görs främst genom att bygga upp en gemen
sam kunskapsbas kring Edsvikens värden och åtgärds
behov. Målet är att Edsviken ska uppnå god ekologisk 
och kemisk status enligt EUs ramdirektiv för vatten. 



Vattensamverkan 

Vad kan DU göra? 

En stor del av de näringsämnen och föroreningar 

som kommer till Edsviken kommer från intilliggande 
samhällen. Det är viktigt att stoppa tillförseln av nya 

föroreningar innan eventuella reningsåtgärder sätts in 
i våra ytvatten (vattendrag, sjöar och hav). Alla som 
bor, arbetar och vistas inom området kan göra en 

insats. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! 
Här kommer några enkla tips till hur du kan bidra: 

Trädgård och tomt 

När du ska gödsla gräsmattor, rabatter och övriga 
odlingar är det viktigt att ta reda på hur mycket och 

vid vilken tidpunkt du ska gödsla för att all näring ska 

tas upp av växterna. Annars förs näringen med mark
vattnet till sjösystemet, där det bidrar till övergödn
ing, algblomning och bottendöd.Använd helst inte 
handelsgödsel, naturgödsel är bättre! 

Undvik kemiska bekämpningsmedel i trädgården. Det 

finns miljövän I igare alternativ. Du kan t.ex. variera 
växtslag från år till år så missgynnas växtsjukdomar 
och skadegörare. Odla motståndskraftiga sorter. 

Bekämpa skadeinsekter med t.ex. hård vattenstråle, 
varmt vatten, såpvatten, vitlöksvatten eller plocka 
bort dem med fingrar eller verktyg. Bevara naturliga 

strandzoner, låt träd, grenar och död ved vara kvar så 
stärker du fiskreproduktionen. 

Låt takavvattningen rinna ut på grönytor istället för 
ner i dagvattennätet. Som fastighetsägare kan du 

bidra till minskade dagvattenflöden genom att låta 
infiltrera så mycket regnvatten som möjligt inom den 

egna fastigheten, så kallat lokalt omhändertagande av 
dagvatten. 

Bil och trafik 

Tänk på att regn- och smältvatten, som rinner på och 
i marken, fångar upp föroreningar och gödningsäm
nen och transporterar dessa till våra ytvatten.Visste 

du att det du tillför en dagvatten brunn i många fall 
helt orenat når våra sjöar och hav? Undvik att asfal
tera uppfarter och annan tomtmark. Gräs, jord och 

grus har möjlighet att fånga upp näringsämnen och 
föroreningar innan vattnet rinner vidare mot sjöarna. 

Tvätta bilen på bilvårdsanläggning med oljeavskiljare 
och använd miljömärkta biltvättmedel. Om du tvät
tar bilen på asfalterad mark, och det förorenade 

tvättvattnet rinner ned i en dagvattenbrunn, förs det 
oftast helt orenat ut i närmaste ytvatten. Det är som 
om vi skulle köra till närmaste badplats och tvätta 
bilen. 

Lämna bilen hemma och promenera, cykla eller 
åk kollektivtrafik när det är möjligt. En stor del av 
föroreningarna från bilarnas avgaser, däckslitage och 

oljespill förs med vatten och vind till våra ytvatten 
och bidrar till bland annat övergödning, algblomning 
och toxiska effekter på växt- och djurliv. 

Båtar 

Undvik bottenfärger. Använd istället båtbottentvätt, 
till exempel vid Stocksund. 

Använd de anlagda tömningsstationerna vid 

Stocksund och vid Sportvägen i Sollentuna när du 
ska tömma septiktanken. 
Respektera körförbud och hastighetsgränser. Kör 

sakta över grunda områden. 

För mer information, besök vår hemsida: www.edsviken.se 



Edsviken 
Vattensamverkan 

Utvärdering av Edsviken vattensamverkan 2014-2016 
Utvärderingen är framtagen av arbetsgruppen (tjänstemännen) 2016-04-20 och vänder sig t i l l 
styrgruppen (politikerna) i Edsviken vattensamverkan. 

Sammanfattning 

Genom samarbetet inom Edsviken vattensamverkan ökar kvaliteten på miljöarbetet, samtidigt 
som kostnaden för respektive kommun blir lägre. Även informationsspridningen blir bättre och 
mer samlad med en gemensam hemsida för Edsviken. 
Genom samverkans arbete vet vi i stor utsträckning vad som måste förbättras för att uppnå en god 
ekologisk status i Edsviken. Det behövs dock ett bättre kunskapsunderlag om Edsvikens kemiska 
status. 

Bakgrund 

Edsviken, som är en havsvik i Östersjön, har sedan lång tid påverkats av mänsklig aktivitet. På 
1950-talet kan viken närmast beskrivas som en kloak, där spillvatten i stort sett orenat, från ett 
mer och mer urbant samhälle, rann ut i viken. I slutet av 1960-talet togs Käppala 
avloppsreningsverk i bruk och sedan 1969 leds spillvattnet från Edsvikens omgärdande områden 
t i l l Käppala. Under 1970-talet samarbetade Danderyd och Sollentuna i ett projekt för att pumpa 
ned syrerikt ytvatten t i l l vikens djuphålor för att påskynda nedbrytningen av det organiska 
material som ansamlats. Genom dessa åtgärder förbättrades vattenkvaliteten under ett par år, men 
förbättringen avstannade på en icke önskvärd nivå. 

Edsviken har även i stor utsträckning påverkats av an läggnings verksamheter (till exempel; vägar, 
båtuppläggningsplatser och kajer) som alla påverkar viktiga ekologiska funktioner i Edsviken. 

År 2005 formaliserades samarbetet mellan kommunerna inom Edsvikens avrinningsområde på 
tjänstemannanivå och från 2009 har en politisk styrgrupp funnits. Gällande samarbetsavtal gäller 
för åren 2014 till och med år 2016. Sammanfattningsvis ska vattensamverkan: 

• Bedriva miljökontroll 
• Ta fram mätbara mål och förslag till åtgärder 
• Samla och sprida kunskap om vattenmiljön 

• Inspirera och stödja vattenvårds initiativ 



Arbetsgruppen fick på styrgruppsmötet 2016-02-24 i uppdrag att utvärdera samverkansgruppens 
arbete, samt att identifiera hur arbetet kan intensifieras för att uppnå god status t i l l år 2027. 

Utvärdering och intensifieringsmöjligheter 

Bedriva miljökontroll 

Utvärdering av samverkansgruppens arbete 
Samverkan utför ett långsiktigt provtagningsprogram av Edsvikens ekologiska parametrar. För 
vissa grunddata, såsom näringsämneshalter, finns det långa serier från tidigt 1970-tal. Långa 
mätserier gör det möjligt att se långsiktiga trender i vikens status. Genom att arbetet sker i ett 
samarbete mellan flera kommuner kan omfattande provtagning och professionella utvärderingar 
utföras t i l l för varje kommun relativt låg kostnad. Informationen används för att planera 
åtgärdsarbete och inte minst följa upp att åtgärder ger önskad effekt. 
Miljö övervakningsprogrammet är framtaget genom eget arbete inom arbetsgruppen. 

Arbetsgruppen bedömer att Edsviken vattensamverkan är ett forum som främjar en 
kostnadseffektiv och högkvalitativ miljöövervakning.  

Hur kan arbetet intensifieras för att uppnå god status? 
En förbättring i arbetet kan vara att komplettera provtagningsprogrammet med parametrar för att 
utvärdera kemisk status enligt havs- och vattenmyndighetens gällande bedömningsgrunder. Idag 
saknas det underlag för att göra dessa bedömningar. Utan säker kunskap om den kemiska 
statusen är det svårt att ställa krav på förbättringsåtgärder kopplade t i l l framför allt 
båtverksamheter och dagvattenrening. 
Att analysera alla parametrar som är utpekade som prioriterade ämnen av vattendirektivet är 
mycket kostsamt. Arbetsgruppen ser att avvägningar mellan provtagningsfrekvens, antal 
provtagna lokaler och antal parametrar (av utpekade prioriterade ämnen) som skall analyseras 
kommer att behöva göras. Om budgeten inte kan utökas för miljöövervakningen måste medel 
omfördelas inom befintligt kontrollprogram. Vilka undersökningar som då måste utgå behöver 
diskuteras. 

Ta fram mätbara mål och förslag till åtgärder 

Utvärdering av samverkansgruppens arbete 
Inom samarbetet har en rad utredningar utförts för att ta fram och analysera orsakerna till 
Edsvikens idag dåliga ekologiska status. Den primära orsaken till Edsvikens status är den 
belastning som tillfördes viken genom orenat spillvatten fram ti l l 1970-talet. Denna belastning 
påverkar Edsviken ännu idag genom årlig internbelastning. Dessutom påverkas Edsviken negativt 
av en icke hållbar dagvattenhantering inom bebyggelseområden. Stora mängder förorenat 
dagvatten leds via rörsystem, orenat, ut i recipienten. Dagvattnet för med sig fosfor och kväve, 
vilket ytterligare ökar näringsläckaget til l recipienten men även tungmetaller och organiska 
miljögifter som vi i dagsläget har allt för dålig insikt om. Edsviken vattensamverkan har inom 
ramen för sin verksamhet tagit fram en belastningskarta som visar prioriterade områden för 
dagvattenförbättring. 
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Arbetsgruppen bedömer att Edsviken vattensamverkan har tagit fram bra underlag för att 
respektive kommun skall kunna börja planera och genomföra lämpliga åtgärder. Eftersom 
underlaget tagits fram gemensamt har det i många fall varit heltäckande och kostnadseffektivt. 

Hur kan arbetet intensifieras för att uppnå god status? 
Edsviken vattensamverkan har inte som verksamhetsmål att utföra åtgärder för att förbättra 
Edvikens status. Det är upp t i l l varje kommun att planera och se till att lämpliga åtgärder 
genomförs. Grovt sett finns det tre åtgärder som behöver genomföras för att ti l l 2027 uppnå god 
status i Edsviken; reducera påverkan från dagvatten, från omgivande vatten och åtgärda 
internbelastningen av fosfor. I dagsläget finns underlag för att på allvar börja arbeta med 
dagvattenförbättringar inom respektive kommun. Vad gäller belastning från omgivande vatten är 
det fortfarande oklart hur Lilla Värtan påverkar eller påverkas av Edsviken. Detta skulle med 
fördel kunna redas ut så att åtgärder kan utföras i rätt ordning. Vad gäller internbelastningen kan 
en lämplig åtgärd komma att kräva koordinering av flera kommuner. En sådan åtgärd skulle med 
fördel kunna genomföras av Edsviken vattensamverkan. Innan det är aktuellt att genomföra en 
åtgärd för att stoppa internbelastningen bör dock den externa belastningen på Edsviken 
(dagvatten och vatten från omgivande vatten) ha minskat i storleksordning med de beting som 
vattenmyndigheten har gett oss. Annars blir åtgärden kortsiktig och dyr. 

Samla och sprida kunskap om vattenmiljön 

Utvärdering av samverkansgruppens arbete 
Detta utförs på flera sätt inom Edsviken vattensamverkan: 

• Lätt tillgänglig hemsida med information och rapporter tillgängligt för alla. 
• Kunskapsspridning från sakkunniga direkt til l politiker inom samverkan. 
• Seminarier för politiker och tjänstemän. 
• Informationsmaterial som sprids till allmänhet och intressegrupper. 

Arbetsgruppen bedömer att Edsviken vattensamverkan ger kommunerna möjlighet att 
kommunicera på ett mycket effektivt sätt. Man har möjlighet att utföra större arrangemang och 
man når en större publik. Samverkan skapar också en plats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
mellan kommunerna, vilket vi upplever som värdefullt.  

Hur kan arbetet intensifieras för att uppnå god status? 
Fortsatt kunskapsspridning t i l l allmänheten, båtklubbar och olika förvaltningar inom 
kommunerna skulle vara värdefullt i arbetet att minska påverkan från dagvatten. Kontinuerliga 
och ökade informationsinsatser kräver dock en ökad budget och ett ökat engagemang från 
samverkansgruppens tjänstemän och andra berörda tjänstemän på kommunerna. 

Inspirera och stödja vattenvårdsinitiativ 

Utvärdering av samverkansgruppens arbete 
Då resultat och utredningar gällande Edsviken finns samlade på vår hemsida stöds vattenvården i 
samband med större samhällsbyggnadsprojekt i tillrinningsområdet, exempelvis kabeltunnlar och 
vägprojekt. Genom samarbetet har vi även en möjlighet att tycka till om och ge input till projekt 
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som riskerar att påverka viken negativt. Genom samverkan har även intressegrupper en bra 
ingångsväg till sakkunniga om Edsviken. 

Arbetsgruppen bedömer att Edsviken vattensamverkans arbete inspirerar och stöttar 
vattenvårds in it iat iv. 

Hur kan arbetet intensifieras för att uppnå god status? 
Ingen nödvändig intensifiering har utpekats. 

Samarbete 

Utvärdering av samverkansgruppens arbete 
Det samarbete som har utvecklats genom Edsvikens vattensamverkan är svårt att överskatta. 
Kommunernas olika organisationsstrukturer ger upphov t i l l att tjänstemannagruppen består av 
tjänstemän med olika kompetenser och yrkesroller, vilket ger ett mycket kreativt arbetsklimat. 
Detta kompletteras av deltagande från länsstyrelsen och Naturhistoriska riksmuséet. Den omvärld 
som övervakas av en sådan grupp är även den vida större än om vi arbetat i samma fack-specifika 
område. I och med att många deltagare även är med i andra liknande samarbeten, blir 
kunskapsmängden och därmed kunskapsutbytet än bredare och djupare. 

I dagsläget prioriteras åtgärder uppströms Edsviken och dessa genomförs av respektive kommun. 
Men, om/när vi ska göra åtgärder ute i sjön, så kan det komma att krävas ett utökat samarbete 
både arbetsmässigt och ekonomiskt. I och med att samarbetsformerna då redan är upparbetade 
och förankrade, förenklas sådana åtgärder. 

Det finns genom samverkan även en direktkontakt mellan vattenmiljöexperter och politiker. 

Slutligen ger en arbetsgrupp av aktuell storlek en god möjlighet til l kontinuitet vid 
personalförändringar i respektive kommun. Detta gäller i synnerhet för små kommuner. 

Arbetsgruppen bedömer att Edsviken vattensamverkans utformning främjar samarbete. 
Vattensamverkan skapar ett viktigt nätverk mellan kommunerna och inom kommunerna. 

Hur kan arbetet intensifieras för att uppnå god status? 
En stor framgångsnyckel t i l l att förbättra Edsvikens status till 2027 ligger i att få medborgare, 
fastighetsägare, stadsplanerare, stadsbyggare och förvaltare att förstå hur de kan bidra t i l l att 
förbättra dagvattenkvaliteten. Det är därför viktigt att samtliga kommuner prioriterar att engagera 
sig och avsätta tid för att planerade informationsaktiviteter i verksamhetsplanen genomförs. 
Samverkan måste uttalat prioriteras inom kommunernas arbete och det skulle vara bra om 
förväntad tid som enskilda tjänstemän skall lägga ner på samverkan tydliggörs i kommande avtal. 
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