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Minnesanteckningar styrgruppsmöte  
Edsviken Vattensamverkan  
 

Tid: 2020-12-08, 13.00–16.00  

Plats: Distansmöte online via Microsoft Teams 
 

 

Närvarande från styrgruppen:  Närvarande från arbetsgruppen: 
Jonas Riedel, Sollentuna (ordförande) 

Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare) 

Victoria Johansson, Solna (ledamot) 

Maria Antonsson, SVOA (ledamot) 

Selomon Keleta, SVOA (ersättare) 

Bengt Sylvan, Danderyd (ledamot) 

Johan Gröndal, Danderyd (ersättare) 

Björn Falkeblad, Järfälla (ersättare) 

Aphram Melki, Järfälla (ledamot) 

 

Ej närvarande från styrgrupp: 
Axel Östlund, Solna (ersättare) 

Stefan Bergström, Sundbyberg (ledamot) 

 

Towe Holmborn, Sollentuna 
Linn Hellstrand, Sollentuna 

Jonas Brander, SEOM 

Linda Svensson, Solna 

Anna Lind, Danderyd  

Marit Lundell, Sundbyberg 

Fredrik Erlandsson, SVOA  

Babette Marklund, Järfälla 

 

Övriga: 

Sonja Råberg, Länsstyrelsen 

 

 

1) Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

2) Val av justeringsperson och sekreterare 

Maria Antonsson valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via mejl. 

Sekreterare är Linn Hellstrand. 

 

3) Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar (2020-10-13) godkändes och lades till handlingarna. 

 

4) Beslutsunderlag internbelastning Edsviken  

Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till beslutsunderlag gällande behandling av 

internbelastning Edsviken, bilagd kallelse 2020-12-08, i enlighet med VP 2020. Underlaget 

redogör bland annat för behandlingsalternativ, förväntade effekter, alternativ för 

kostnadsfördelningsprinciper och tidsplan med projektstart tidigast år 2023. Styrgruppen 

beslutar om arbetsgruppen ska arbeta vidare enligt förslaget och ta fram ett förslag till 

samarbetsavtal under år 2021. Förankring av vidare arbete och avtal kan ske i styrgrupp, och 

i respektive kommun, under år 2021.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att arbetsgruppen ska ta fram ett förslag till samarbetsavtal år 

2021 för att arbeta mot en fällning i enlighet med föreslaget beslutsunderlag.  
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5) Genomgång av aktiviteter i VP 2020 

  

Samtliga aktiviteter i Edsviken vattensamverskans VP 2020 har genomförts under året eller    

genomförs enligt plan. Miljöövervakningen fortlöper enligt plan och ett rapportutkast för 

LÅP- arbetet förväntas till februari 2021. Resultaten från Stockholm Stads studie, som 

Edsviken delfinansierar, gällande utredning av internbelastningsproblematik runt provpunkten 

Ekhagen förväntas till januari 2021. Ett förslag till plan för QR-kod har tagits fram vilken 

ligger till grund för genomförandearbetet under år 2021. Samtliga kommunikationsaktiviteter 

har genomförts enligt plan och Edsviken vattensamverkans nya samverkansavtal 2021 – 2024 

har skickats ut till samtliga kommuner i Oktober för politisk hantering och beslut.  

 

9) Övrigt aktuellt från kommunerna 

 

 Danderyd 

  

- Arbetet med en vattenplan och en dagvattenplan fortskrider. Förhoppningen är att bli klara 

till Juni 2021.  

- Båttömningsstationen i Stocksund har ersatts. Förhoppningar om att kunna anlägga en 

båttömningsstation vid Ekudden under nästa år.  

- Nora Träsk-ån har rensats. 

- Två nya våtmarker har anlagts nära Nora träsk och Sätra ängar.  

- Pågående arbete kring inventering av parkeringar och dagvattenhantering i samband med 

dessa. 

- Har en handlingsplan för konstgräsplaner.  

- Satsningar på att hantera invasiva arter i Nora träsk.  

- Fortsatt arbete med edsviken LÅP. 

- Överenskommelse med Stockholms golfklubb där dagvatten ska hanteras på ett bättre sätt. 

- Fortsatt arbete med dagvattenlösningar på Edsbergsvägen. 

 

 Länsstyrelsen 

 

- Påminnelse om informationsträffar som kommuner kan boka in med Länsstyrelsen för att 

diskutera vattenvårdsfrågor. 

 

 Järfälla 

 

- Arbetet med vatten-planen fortskrider. 

- Edsvikens samarbetsavtal till beslut i Tekniska nämnden i December.  

- Arbete med sanering av brandövningsplats. Pågår fortsatt utredningsarbete om ytterligare 

eventuella åtgärder.  

- Arbetar med åtgärder för att rena dagvattnet inom Bälstaåns avrinningsområde. 
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 Sollentuna 

 

- Vattenplanen har antagits av KS och tas upp för beslut i KF i december (eller möjligtvis 

jan-feb om det blir för många ärenden på KF i december).  

- Beslut har tagits av KS och hanteras av KF den 10 december gällande att gå vidare med 

detaljprojektering av dammanläggningar i Edsbergsparken. 

- Stort fokus på arbete med förorenad mark, speciellt båtuppläggningsplatser.   

- Flera myndighetsremisser inkomna, bland annat förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer för vattenförekomster (inklusive Edsviken).  

- Algblommning av microcystis (potentiellt toxisk) i Edsviken under hösten. Information 

har lagts ut på kommunernas hemsidor. 

- Två stora bränsleläckage från fordon under hösten. Snabbt agerande ledde till effektiv 

sanering/skadebegränsning.  

 

 Stockholm 

 

- Rapport om miljögifter i sediment och internbelastning för Lilla Värtan kommer i början 

av 2021.   

- Systemutvecklingsplan är på gång för västerort.  

- Järva dagvattentunnel är igång igen efter underhållsarbete. 

- Edsvikens samarbetsavtal har godkänts.  

- Fällning av djurgårdsbrunnsviken har genomförts. Betydande del miljögifter i sediment. 

- Inkommande uppgifter om höga halter av PFAS i vissa delar av Stockholm.  

 

 Sundbyberg  

 

- Arbetet med att ta fram en dagvattenstrategi och dagvattenpolicy fortskrider. 

- Dagvattenanläggning på gång i Stora Ursvik som ska leda vatten till Igelbäcken istället för 

till Norra Råstabäcken.  

- Tvärbanan kommer passera över Igelbäcken. Arbete med att säkerställa minimal påverkan 

på Igelbäcken.    

- Arbetet med LÅP Igelbäcken är under arbete. 

 

 Solna 

 

- Har genomfört arbete med att miljöanpassa en konstgräsplan på Bergshamra IP. Samtliga 

brunnar har försetts med filter för att samla upp granulat, inköp av utrusning för att sköta 

planen (tidigare kördes en harv mellan alla planer) samt satt upp sparkskydd längst med 

staketet som hindrar spridning till omkringliggande mark. 

- Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid har fått i uppdrag att på en befintlig 

konstgräsplan (vid Råstasjön) testa nya infill för att kunna fasa ut plastgranulat. Just nu 

testas en blandning olivkärnor och kork. 

- LÅP för igelbäcken närmar sig slutet. Åtgärder som kommer bli aktuella är inom tre 

huvudområden; säkerställa mer vatten till bäcken, minska belastningen av PFAS, öka 
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förutsättningarna för biologisk mångfald genom att tex bygga bort vandringshinder, 

plantering av träd, iläggning av bottensubstrat m.m. LÅP-et kommer gå ut på remiss under 

första delen av 2021. 

- Växtfiltreringsprojekt pågår i Igelbäcken. Har inte gett det utfall man hoppats på. Det har 

visat sig att de största halterna av PFAS ligger i sedimenten. När växternas rötter etablerat 

sig bättre kommande år hoppas man på att halterna även i sedimenten kan minska. 

- I veckan avslutades en xrf mätnings projekt som miljöövervakningen i Solna genomfört. 

Solna båtsällskap som ligger på gränsen mellan Edsviken och Lilla Värtan visar på väldigt 

få båtar med tenn kvar på (endast 2 och då fläckvist) även andra metallhalter som koppar, 

zink och bly på skroven är relativt låga på denna båtklubb.  

 

 

10)  Övriga frågor 

 

Victoria Johannson (MP); övrig fråga kring politisk hantering av samarbetsavtalet. 

 

11) Nästkommande möten 

 

Årsmöte 23 februari, kl. 13.00-16.00, distansmöte. 

Styrgruppsmöte 18 maj, kl. 13.00-16.00. 

Styrgruppsmöte 5 oktober, kl. 13.00-16.00. 

Styrgruppsmöte 7 december, kl. 13.00-16.00. 

 

 

12)  Mötets avslutning 

Mötet förklarades avslutat. 

 

Bilagor: 

VP 2020-2021, Beslutsunderlag internbelastning Edsviken 20201125 

 
Sekreterare 

Linn Hellstrand 


