
Minnesanteckningar styrgrupp Edsviken Vattensamverkan 2018-12-03           

 

1(3) 
 

 

Minnesanteckningar styrgruppsmöte  
Edsviken Vattensamverkan  
 

Plats: Djursholms slott, Danderyd  

Adress: Banervägen 6, 182 05 Djursholm  

Tid: 2019-12-03, 10.00–12.00 

 

Närvarande:   

Styrgrupp: 
Jonas Riedel, Sollentuna (ordförande) 

Victoria Johansson, Solna (ledamot) 

Maria Antonsson, SVOA (ledamot) 

Bengt Sylvan, Danderyd (ledamot) 

Björn Falkeblad, Järfälla (ersättare) 

 

Ej närvarande från styrgrupp 
Axel Östlund, Solna (ersättare) 

Johan Gröndal, Danderyd (ersättare) 

Stefan Bergström, Sundbyberg (ledamot) 

Mats Skog, Sundbyberg (ersättare) 

Aphram Melki, Järfälla (ledamot) 

Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare) 

Arbetsgrupp  

Towe Holmborn, Sollentuna 

Linn Hellstrand, Sollentuna 

Jonas Brander, SEOM 

Anna Lind, Danderyd 

Jonas Qvarfordt, Danderyd 

Fredrik Erlandsson, SVOA  

Linda Svensson, Solna 

Marit Lundell, Sundbyberg 

Sophie Jutterström, Sundbyberg 

Babette Marklund, Järfälla 

 

Övriga: 

Johannes Knulst, Länsstyrelsen 

 

1) Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

2) Val av justeringsperson och sekreterare 

Victoria Johansson valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via mail. 

Sekreterare är Linn Hellstrand. 

 

3) Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar (2019-10-08) godkändes och lades till handlingarna. 

 

4) Status: Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken (LÅP) 

Arbetsgruppen redogjorde för LÅP:ets status. Arbetsgruppen har godkänt ett framräknat 

beting för fosfor. Det fortsatta arbetet består i att inarbeta resultatet i befintligt LÅP samt att 

ta fram flera konkreta åtgärdsförslag.  

 

Styrgruppen godkände att det fortsatta arbetet kring uppdateringar och åtgärdsplanering 

bestäms av arbetsgruppen. Arbetet redogörs för på nästkommande styrgruppsmöten.    
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5) Utvärdering av workshop med Lilla Värtan- kommunerna 

Mötet med Lilla-Värtan kommunerna hölls i Sollentuna kommunhus den 21 oktober. Mötet 

lyfte bland annat frågor om hur lilla Värtans interbelastning ser ut, vilka åtgärder som har 

gjorts/ är aktuella uppströms samt status för LÅP. En viktig slutsats var att en eventuell 

bottenbehandling av Edsviken ej behöver samköras med en behandling av Lilla- Värtan. 

Styrgruppen fick i uppdrag att kontakta Svealands kustvattenvårdsförbund, men först efter 

att en återkoppling kommit från Stockholms stad. Både styrgruppen och arbetsgruppen 

ansåg att mötet föll väl ut även om en större politisk representation var efterfrågad. Edsviken 

vattensamverkan bör regelbundet träffa relevanta organisationer för att öka samarbetet i 

samverkansfrågor.  

 

Arbetsgruppen redogjorde för hur bottenbehandlingen av Brunnsviken har utretts och 

utförts. En färdig utvärdering av behandlingen förväntas komma under sensommaren 2020.  

 

Norrviken fälls under våren 2020. Inbjudan till eventet på plats skickas ut av arbetsgruppen. 

 

Inför beslut om en eventuell bottenbehandling av Edsviken ska arbetsgruppen ta fram 

informationsmaterial till styrgruppen som ett komplement till övrigt beslutsunderlag.  

 

6) Lansering av dagvattenfilm samt status hemsidor  

Dagvattenfilmen och trailer lanserades i sociala kanaler och på kommunala webbsidor. 

Filmen visas även på Edsvikens hemsida tillsammans med text kring vad 

dagvattenproblematiken består utav och vad allmänheten kan göra. Målade budskap vid 

dagvattenbrunnar genomfördes ej på grund av dåligt väder-lag. Mallarna ska användas i 

samband med nya kampanjer i vår. 

 

Dagvattenfilmen visades för styrgruppen.   

 

7) Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

8) Övrigt aktuellt från kommunerna 

 

Danderyd 

 Arbetet med vatten-planen fortskrider. En styrgrupp och en arbetsgrupp har blivit 

tillsatta.  

 Arbetet med en ny ÖP är påbörjat. Den förväntas vara klar år 2021. 

 

Länsstyrelsen 

 Ingen representant på plats. 

 

Järfälla 

 Arbetet med vatten-planen fortskrider.  
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Sollentuna 

 Arbetet med vatten-planen fortskrider. Delar av vatten-planen interngranskas i början 

på 2020. Resterande delar interngranskas i slutet av mars. Efter avklarade 

interngranskningar går den ut på remiss. Vatten-planen ska tas i KF, förmodligen 

under hösten 2020.   

 Tillståndet för anläggandet av en skärmbassäng är överklagat och projektet har 

avstannat.  

 Sollentuna kommuntjänstemän arbetar nu tillsammans för att undersöka möjligheterna 

till att anlägga dammar i slottsparken. Förutom att hantera vattenvårdsfrågorna 

kommer projektet ha en positiv inverkan på kulturella värden, rekreation och 

ekosystemtjänster.   

 

Stockholm 

 Brunnsvikens bottenvatten pumpas vanligtvis ut i lilla Värtan för att få in syrerikt 

saltare vatten i viken. Påverkan på lilla Värtan och Edsviken ska utvärderas.   

 Arbetet med framtagande av ett LÅP fortskrider.  

 Åtgärderna från Stockholms LÅP som gäller for SVOA förs samman med övriga 

åtgärder som SVOA ansvarar för, för en gemensam och transparent process. SVOA 

har åtgärder som är tvingande men har ändå förhoppningar om att LÅP-åtgärder 

kommer att prioriteras och genomföras.   

 Samtliga kommunala verksamheter och bolag ska ta fram en koldioxidbudget. 

 

Sundbyberg  

 Arbetet med att ta fram nya dagvattendirektiv har påbörjats. 

 2 dammar är planerade att anläggas.  

 

Solna 

 Arbetet med LÅP-Igelbäcken pågår och leds av Solna.  

 Arbete med anläggandet av dagvattendammar fortgår.  

 Solna har fått LOVA- bidrag för ett pilotprojekt i igelbäcken där växter (fytofiltrering) 

ska implementeras för att rena vattnet. Växterna skördas sen och förbränns för att 

förhindra spridningen av miljögifter.   

 

9) Nästkommande möten 

Årsmöte 2020 20 februari, kl. 13.00-16.00, i Sollentuna kommun. 

Andra styrgruppsmöte 26 maj, kl. 13.00-16.00, i Sundbyberg kommun. 

Tredje styrgruppsmöte 13 oktober, kl. 13.00-16.00, i Järfälla kommun. 

Fjärde styrgruppsmöte 8 december, kl. 13.00-16.00, hos Stockholm vatten och avfall. 

 

10) Mötets avslutning 

Mötet förklarades avslutat. 

 

Sekreterare 

Linn Hellstrand 


