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Klimatnämnden i Sollentuna kommun 

Kommunstyrelsen i Järfälla kommun 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden i Sundbyberg stad 

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB 

Tekniska nämnden i Danderyds kommun 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad 

Edsviken Vattensamverkan, ett samarbete inom Edsvikens avrinningsområde mellan 

kommunerna Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Solna, Stockholm (genom Stockholm 

Vatten och Avfall AB) och Sundbyberg. 

Hösten 2003 startade ett informellt samarbete på tjänstemannanivå kring vattenvården i 

Edsvikens avrinningsområde mellan rubricerade kommuner och Länsstyrelsen i Stockholms 

län. Samverkan bygger på intentionerna i EG’s ramdirektiv för vattenförvaltning och den 

administrativa gränsen för samarbetet har därmed definierats utifrån avrinningsområdet 

(påverkansområdet). Samverkansarbetet har pågått i en formaliserad, politiskt förankrad, form 

sedan 2005 och bedrivs enligt en gemensam verksamhetsplan. Syftet med samverkan är att 

förbättra miljösituationen i Edsviken genom att samla och sprida kunskaper om vattenmiljön. 

Kunskaper som de enskilda kommunerna behöver för deras respektive vattenvårds- och 

åtgärdsarbete. Edsviken vattensamverkan har sedan samarbetet startade genomfört ett 

miljökontrollprogram som utgör en gemensam kunskapsbas. Resultaten används till att 

identifiera åtgärdsbehov och i Edsviken följa upp den samlade effekten av genomförda 

åtgärder i respektive kommun. Tidigare avtal som löpte under 2017-2020 hade en förhöjd 

avgift de senare åren som totalt innebar medlemskostnader om 650 000 kronor per år. I 

föreliggande avtal har medlemskostnaderna sänks till totalt 550 000 kronor per år, eftersom 

undersökningarna som föranledde avgiftshöjningen (LÅP för Edsviken) nu är genomförda. 

Edsviken Vattensamverkan vill, för det fortsatta arbetet inom Edsvikens avrinningsområde 

med hänvisning till bilagda beskrivning av samverkan, föreslå att Danderyd, Sollentuna, 

Järfälla, Solna och Sundbybergs kommuner samt styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall 

AB beslutar följande: 

 Samarbetsavtalet för åren 2021-2024 godkänns.

 Samarbetet inom Edsvikens avrinningsområde, i enlighet med bilagda beskrivning av

samverkan och dess översiktliga direktiv, godkänns.

 En ledamot med ersättare till politiska styrgruppen utses.
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Ordförande Edsviken Vattensamverkan 


