Minnesanteckningar från styrgruppens årsmöte med
Edsviken Vattensamverkan
Plats: Sollentuna kommun
Tid: 2020-02-20, 13.00–16.00
Närvarande styrgrupp:
Jonas Riedel, Sollentuna (ordförande)
Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare)
Axel Östlund, Solna (ersättare)
Bengt Sylvan, Danderyd (ledamot)
Björn Falkeblad, Järfälla (ersättare)
Selomon Keleta, SVOA (ersättare)

Närvarande från 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

Ej närvarande från styrgrupp:
Maria Antonsson, SVOA (ledamot)
Victoria Johansson, Solna (ledamot)
Johan Gröndal, Danderyd (ersättare)
Stefan Bergström, Sundbyberg (ledamot)
Mats Skog, Sundbyberg (ersättare)
Aphram Melki, Järfälla (ledamot)

Övriga:
Johannes Knulst, Länsstyrelsen
Linn Martell, Solna
Sofia Kling, Calluna AB

1) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
2) Val av justeringsperson och sekreterare
Björn Falkeblad valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via mejIl.
Sekreterare är Linn Hellstrand.
3) Presentation av 2019-års miljöövervakning
Sofia Kling från Calluna AB presenterade 2019-års miljöövervakning.
4) Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar (2019-12-03) godkändes och lades till handlingarna.
5) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2019
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2019 presenterades. Resultatet från
2019 blev ett överskott på 926 376 kr, vilket överförs till 2020 års budget.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för år 2019 godkändes och
lades till handlingarna.
6) Verksamhetsplan och budget för 2020-2021
Verksamhetsplan och budget 2020-2021 presenterades. Verksamhetsplan och budget 2021
är preliminär och beslutas om på årsmötet 2021. Den totala ekonomiska ramen för år 2020
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är 1 576 376 kr och preliminärt för år 2021 925 376 kr. Budgeterad utgående balans efter
år 2020 är ett överskott om 375 376 kr och preliminärt för år 2021 ett överskott om 65 376
kr.
Beslut: Styrgruppen godkänner verksamhetsplan och budget 2020- 2021.
Den preliminära punkten om båtvrak i verksamhetsplan 2021 kan påbörjas tidigare efter
att ett separat styrgruppsbeslut tagits.
7) Förslag på ny kommunikationsstrategi 2020
Förslag till ny kommunikationsstrategi presenterades.
Beslut: Styrgruppen godkänner förslaget till ny kommunikationsstrategi.
8) Status: Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken (LÅP)
Arbetsgruppen redogjorde för LÅP:ets status. Arbetsgruppen har godkänt ett uppdaterat
beting för fosfor. Det fortsatta arbetet består i att inarbeta resultatet i befintligt LÅP samt
att ta fram flera konkreta åtgärdsförslag.
9) Övriga frågor
Inga övriga frågor.
10) Övrigt aktuellt från kommunerna
Danderyd
 Arbetet med vatten-planen och dagvatten- planen fortskrider och beräknas vara klara i
juni 2021.
 Påbörjat arbetet med en ny VA-plan som beräknas vara klar år 2020.
 Ny ÖP beräknas vara klar december 2021.
 Påbörjat arbetet med att uppdatera miljöprogrammet där vatten är ett utav
fokusområdena.
 Naturdagen infaller den 4 april. Här ges tillfälle att kommunicera Edsviken
vattensamverkan.
Länsstyrelsen
 Nya föreskrifter gällande bedömningsgrunder för alla ytvatten, 2019:25, har kommit.
De ersätter helt de gamla föreskrifterna.
 Boverket har i en skrivelse beskrivit och specificerat vad som låter sig göras i
detaljplanesammanhang.
 I dialog med flertalet myndigheter arbetar man med att ta fram en vägledning kring
hanteringen av de mineraler som frigörs i samband med till exempel sprängning av
berggrund. Idag finns ingen vägledning för detta.
 För första gången har man provat att upphäva en plan baserat på MKN.
Järfälla
 Inväntar återetablering av militären i Barkarby.
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Arbetet med vatten-planen fortskrider.
Klimat och energiplan skulle ha tagits men har återremitterats internt.
Inrättat ett eget KS utskott för miljö och social hållbarhet.

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 under sommaren 2020.
 ÖP under arbete.
 Påbörjat arbetet med en ny miljö- och klimatplan.
 Arbetet fortgår för att kartlägga markföroreningar som kan specificera var vi ska
sanera. Båtuppläggningsplatser är ett fokusområde.
 Arbete pågår med att undersöka möjligheter till att anlägga dammar i slottsparken.
Förutom att hantera vattenvårdsfrågorna kommer projektet ha en positiv inverkan på
kulturella värden, rekreation och ekosystemtjänster. Leder eventuellt till att
skärmbassängen ej behöver byggas.
Stockholm
 På grund av underhållsarbeten har påverkan på Edsviken varit väldigt låg då dagvatten
letts till spill istället.
 Brunnsviken fällningen är utförd med goda resultat.
 Åtgärderna från Stockholms LÅP som gäller for SVOA förs samman med övriga
åtgärder som SVOA ansvarar för. SVOA har åtgärder som är tvingande men har ändå
förhoppningar om att LÅP-åtgärderna kommer att prioriteras och genomföras.
Sundbyberg
 Inga representanter på plats.
Solna
 Arbetet med LÅP pågår.
 Arbetet med anläggandet av dagvattendam är färdigt.
 Ett pilotprojekt påbörjas i mars, och förväntas pågå under 2 år, i igelbäcken där växter
(fytofiltrering) ska implementeras för att rena vattnet. Växterna skördas sen och
förbränns för att förhindra spridningen av miljögifter. Förväntningarna är sänkta halter
av framförallt PFOS.
11) Nästkommande möten
Styrgruppsmöte 26 maj, kl. 13.00-16.00, i Sundbyberg kommun.
Styrgruppsmöte 13 oktober, kl. 13.00-16.00, i Järfälla kommun.
Styrgruppsmöte 8 december, kl. 13.00-16.00, hos Stockholm vatten och avfall.
12) Mötets avslutning
Mötet förklarades avslutat.
Bilaga 1. VP 2020-2021
Bilaga 2. Kommunikationsstrategi
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Sekreterare
Linn Hellstrand
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