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Minnesanteckningar styrgruppsmöte  
Edsviken Vattensamverkan  
 
Plats: Solna stadshus 
Tid: 2019-06-10, 13.00–16.00 

 
Närvarande:   
Styrgrupp: 
Jonas Riedel, Sollentuna (ordförande) 
Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare) 
Victoria Johansson, Solna (ledamot) 
Bengt Sylvan, Danderyd (ledamot) 
Staffan Sundén, Sundbyberg (ersättare) 
Maria Antonsson, SVOA (ledamot) 
Axel Östlund, Solna (ersättare) 
Johan Gröndal, Danderyd (ersättare) 
Stefan Bergström, Sundbyberg (ledamot) 
 
 

Arbetsgrupp  
Anna Lind, Danderyd 
Fredrik Erlandsson, SVOA 
Towe Holmborn, Sollentuna  
Linda Svensson, Solna 
Carina Asp, Danderyd 
Jonas Qvarfordt, Danderyd 
Jonas Brander, Sollentuna Energi och Miljö AB 
Babette Marklund, Järfälla 
Sofie Jutterström, Sundbyberg 
Marit Lundell, Sundbyberg 

 

Övriga: 
Johannes Knulst, Länsstyrelsen 

 
1) Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 

 
2) Val av justeringsperson och sekreterare 
Bengt Sylvan valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via mail. 
Sekreterare är Towe Holmborn. 
 
3) Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar (20180828 och 20190308) godkändes och lades till 
handlingarna. 

 
4) Evenemang 2019 (enligt VP och kommunikationsplan 2019-2020) 
Vi medverkar vid Igelbäckens dag (25 augusti 2019). Vi står i Ulriksdals slottspark. Om man 
ännu inte anmält sitt deltagande men planerar att vara med uppmanas man att svara på 
utskickad outlook-förfrågan.  
 

 
5) Genomgång av moment i VP för 2019 
VP gicks igenom för att konstatera vad som återstår under året. Mötestid för möte med 
kommunerna runt Lilla Värtan, angående resultaten från LÅP-Edsviken, spikades. Politikerna 
vill vara med på mötet som hålls i Sollentuna 21 oktober kl. 13-15. 
 
 
6) Status: Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken (LÅP) 
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Arbetsgruppen presenterade status samt slutsatser från arbetet. Under hösten hålls ett möte 
med kommunerna runt Lilla Värtan. 

 
7) Beslut om politisk ersättares rätt att vara med vid exkursioner och event som 

beslutats av styrgruppen. 

Beslut: Styrgruppen beslutade att ledamöter och ersättare i styrgruppen för Edsviken 
vattensamverkan deltar i de möten,  exkursioner och event som beslutats av styrgruppen. 
 
8) Remisshantering 

En remiss från vattenmyndigheterna  ”Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt – 
Översikt över väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2021-2027” har inkommit 
till kommunerna och till Edsviken vattensamverkan.  
Beslut: Arbetsgruppen sätter ihop ett tjänstemannasvar som tas upp på nästa styrgruppsmöte. 
Parallellt förväntas respektive kommun skicka in separata svar. 

 
9) Båtexkursion 
Vi ses den 17 juni kl. 11:00 vid Marina Läroverket i Danderyd. Vi är klara ca 15:00. Lunch 
och kaffe serveras ombord på båten. Toalett finns på båten. Välj kläder efter väder. Delar av 
dagen kommer att vara utomhus. Glöm ej solglasögon och solskyddsfaktor om soligt. 
 
10) Övriga frågor 
Gällande avtalsperiod för Edsviken vattensamverkan (med 650 000 kr som total avgift för 
kommunerna) gäller tom år 2020. 
 
11) Övrigt aktuellt från kommunerna 

 
Danderyd 

• Vattenplan och dagvattenstrategi är påbörjat, LÅP-arbetet är en del i detta. 
Arbetsgruppen för vattenplanen arbetar tillsammans med konsult. 

• Groddjursinventering klar i slutet av augusti. 
• En till båtlatrintömningsstation anläggs vid Ekudden. 
• Har kartlagt miljögifter på båtuppläggningsplatser. 

 
Länsstyrelsen 

• Har tagit fram en räkningssnurra för belastning. 
• Statusklassning är genomförd och utlagda på VISS. Miljögiftsbedömningen är ej 

genomförd. Generellt har statusen blivit bättre. Några vattendrag och sjöar har 
försämrats. En del av skillnaderna kan bero på att bedömningsgrunderna har 
förändrats. 

 
Sollentuna 

• SEOM fortsätter projektera skärmbassängen i Edsviken. Man arbetar på parallella spår 
då man hoppas på att kunna anlägga dagvattendammar uppströms på sikt, i 
slottsparken.  
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• Sollentunas stora dagvattentunnel, centrumtunneln, har tömts. Tömningen har positiv 
inverkan på rening av dagvatten från Sollentunas centrala stadsdelar.  

• Vattenplanen är försenad 6 månader (klar vid årsskiftet 19/20) pga hög 
arbetsbelastning.  

• Kartläggning av miljögifter på båtuppläggningsplatser genomförs. 
 

Stockholm 
• Dammar har blivit utpekade av LÅP:et, en är aktuell. 
• Brunnsviken planeras fällas. Samrådet (12:6) samråd är genomfört. Upphandling är 

utlyst. 
•  Pågår diskussion gällande hantering av dagvatten från kommande gravplats som 

troligtvis lär ledas till Igelbäcken. 
• Håller på att ta fram recipientspecifika riktvärden som skall användas som 

underlagsmaterial. 
 
Solna 

• Lokala åtgärdsprogram för Igelbäcken pågår och leds av Solna. Tanken är att bli klar 
2019, men risk finns att arbetet inte hinner bli klart under året. PFOS är ett stort 
problem i Igelbäcken. För lite vatten och modifierad hydromorfologi är andra 
problem. 

• Solna har tagit ett åtgärdsprogram för Lilla Värtan. Man kommer anlägga en damm 
som skall ta hand om vatten som tidigare gått till Brunnsviken och Lilla Värtan. 
 

Sundbyberg  
• Ingen avrapportering (ingen tjänsteman närvarande)  

 
Järfälla 

• Inga representanter på plats. 
 
 
12) Nästkommande möten 
8 oktober (OBS nytt datum!) Stockholm, kl. 13:00-16:00, (3 december i Danderyd). 
 
13) Mötets avslutning 
Mötet förklarades avslutat. 


