Minnesanteckningar styrgrupp Edsviken Vattensamverkan 2018-10-08

Minnesanteckningar styrgruppsmöte
Edsviken Vattensamverkan
Plats: Bryggerivägen 10, Bromma
Tid: 2019-10-08, 13.00–16.00
Närvarande:
Styrgrupp:
Jonas Riedel, Sollentuna (ordförande)
Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare)
Victoria Johansson, Solna (ledamot)
Axel Östlund, Solna (ersättare)
Bengt Sylvan, Danderyd (ledamot)
Johan Gröndal, Danderyd (ersättare)
Maria Antonsson, SVOA (ledamot)
Stefan Bergström, Sundbyberg (ledamot)
Mats Skog, Sundbyberg (ersättare)
Aphram Melki, Järfälla (ledamot)
Björn Falkeblad, Järfälla (ersättare)

Arbetsgrupp
Marit Lundell, Sundbyberg
Sophie Jutterström, Sundbyberg
Anna Lind, Danderyd
Jonas Qvarfordt, Danderyd
Fredrik Erlandsson, SVOA
Towe Holmborn, Sollentuna
Linn Hellstrand, Sollentuna
Jonas Brander, Sollentuna Energi och Miljö AB
Babette Marklund, Järfälla
Linda Svensson, Solna
Övriga:
Johannes Knulst, Länsstyrelsen

1) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
2) Val av justeringsperson och sekreterare
Stefan Bergström valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via mail.
Sekreterare är Linn Hellstrand.
3) Presentation av styrgrupp och ledningsgrupp
Styrgrupp och ledningsgrupp presenterade sig.
4) Presentation av Linn Hellstrand, ny samordnare för Edsviken vattensamverkan
Linn Hellstrand presenterade sig.
5) Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar (2019-06-10) godkändes och lades till handlingarna.
6) Information angående förlängt avtal gällande miljökontrollprogram
Information om ett förlängt avtal med Calluna AB gällande Miljökontrollsprogrammet
lämnades. Avtalet förlängs 1 år, från 2020, i enlighet med upphandling.
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7) Status: Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken (LÅP)
Arbetsgruppen presenterade status av LÅP:et. Det finns en problematik kopplat till
beräkning av betinget för fosfor. Arbetsgruppen redogjorde för hur arbetet föreslogs
fortlöpa och poängterade att fortsatt arbete kommer att fokusera på att ta fram ett riktigt
underlag och resultat. Fortsatt arbete förväntas rymmas inom avsatt budget.
Towe Holmborn, Sollentuna kommun, skickar ut mail till styrgruppen där
utredningsproblematiken beskrivs och redogörs för.

8) Inför mötet den 21 oktober med Lilla Värtan
Mötet med Lilla Värtan- kommunerna hålls den 21 oktober i Sollentuna kommunhus,
Turebergs torg 1, Nytorpsrummet plan 12, kl. 13-16.
Mötet, som utförs i workshopform, syftar till att lyfta frågor kring utbytet mellan Lilla
Värtan- kommunerna och Edsviken vattensamverkan. Edsviken vattensamverkan presenterar
sin verksamhet och LÅP- resultat som sedan ligger till grund för diskussion kring framtida
samarbete och åtgärdsarbete. Arbetsgruppen, genom Towe Holmborn Sollentuna, förbereder
agenda och presentationer som bland annat kommer bestå utav; information av Edsviken
vattensamverkan, redovisning av LÅP, samarbete med Lilla Värtan kommunerna och
mötesförväntningar.
9) Genomgång av tjänstemannasvar på remiss från Vattenmyndigheterna
Sollentuna kommun har arbetat fram ett tjänstemannasvar på vattenmyndigheternas ”Viktiga
vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt – Översikt över väsentliga frågor inför arbetet
med förvaltningsplan 2021-2027” utifrån Edsviken vattensamverkan arbetsgrupps
kommentarer. Tjänstemannasvaret redogjordes för och styrgruppen samtyckte till att sända
det. Parallellt förväntas respektive kommun skicka in separata svar.

10) Dagvattenfilmen visning och lansering
Oxunda och Edsviken vattensamverkans dagvattenfilm samt trailer visades. Den planeras
att lanseras i respektive kommun på ett gemensamt tillfälle tillsammans med målade
budskap vid välexponerade brunnar runtom i kommunerna. Lanseringen skall även
kommuniceras i sociala medier samt på vattensamverkansgruppernas uppdaterade
hemsidor. Lanseringsdatum är ej satt. Datumet beror av när lanseringsförberedelserna är
klara.
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11) Utvärdering av båtexkursion 17/6
Styrgrupp och arbetsgrupp deltog på båtexkursionen 17 juni, samtliga var nöjda.
Styrgruppen föreslog studiebesök till landprojekt i framtiden.
12) Utvärdering av medverkan vid Igelbäckens dag 25/8
Edsviken vattensamverkan deltog i Igelbäckens dag den 25 augusti 2019. Samtliga
närvarande ansåg att eventet var lyckat. Styrgruppen såg viss förbättringspotential i
att kommunicera mer inför event och i fler kanaler samt att samordna Edsviken
vattensamverkans event med andra tillställningar för att nå ut till fler.
13) Eventuella medskick från styrgruppen till verksamhetsplaneringen för 2020
Inga speciella medskicka från styrgruppen.
14) Övriga frågor
Inga övriga frågor.
15) Övrigt aktuellt från kommunerna
Danderyd



Arbetet med att ta fram en vattenplan och en dagvattenplan för Danderyds kommun
har påbörjats. En projektplan som redogör för vad projektet eventuellt kommer kosta,
kunskapsluckor samt tidsplan, är upprättad. Planerna förväntas vara klara våren 2021.
Planen på att anlägga ytterligare en tömningsstation för båtlatrin har blivit uppskjutet.

Länsstyrelsen


Inga representanter på plats.

Järfälla


Inga representanter på plats.

Sollentuna



Sollentunas centrala dagvattentunnel är färdigrensad. Sandfång har även tillkommit
vilket ger en ännu bättre rening, positivt för Edsviken.
Efter kartläggning sker nu provtagningar av miljögifter på båtuppläggningsplatser.

3(4)

Minnesanteckningar styrgrupp Edsviken Vattensamverkan 2018-10-08

Stockholm
•







Brunnsviken skall fällas för att binda fosfor i sedimenten och arbetet är påbörjat.
Åtgärden förväntas vara avslutad innan november månads utgång. Åtgärden utgör ett
bra underlag inför eventuella insatser av liknande karaktär i Edsviken.
Redogörelse för hur SVOA skall hantera åtgärdsplanering baserat på Edsvikens LÅP
Från och med nästa år läggs projektledning av LÅP på miljöförvaltningen. SVOA
fortsätter att delta och bidra med kunskap.
SVOA kommer sannolikt att ansvara för driften av Trafikkontorets
dagvattenanläggningar utöver sina egna, dock finns ej ett påskrivet avtal ännu.
Formellt är anläggningarna fortfarande Trafikkontorets, SVOA driftar och fakturerar
TK.
De första LÅP:en börjar närma sig politiskt beslut och är inne på en sista remissrunda.
Information kring länsstyrelsens efterfrågan och användning utav LÅP.

Sundbyberg
• Ingen från arbetsgruppen närvarande.

Solna





Lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken pågår och leds av Solna. Påverkansanalysen
är slutförd och fortsatt arbete kommer att fokusera på 3 påverkansfaktorer;
vattenbrist, morfologi och PFAS.
Solna har deltagit i länsstyrelsens kunskapsseminarium om bäver under september.
Solna bygger nu en dagvattendamm i södra Bergshamra som kommer minska
belastningen på Brunnsviken och Lilla Värtan.
Solnas pågående arbete med dagvattendammen vid Råstasjön har fått problem med
för dyr upphandling. Dammen kommer därför inte bli klar i år utan
förhoppningsvis under 2020.

16) Nästkommande möten
Årets sista styrgruppsmöte hålls den 3 december, kl. 10.00-12.00 i Danderyd.
17) Mötets avslutning
Mötet förklarades avslutat.
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