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Verksamheten 2018
Berättelsen avser aktuella moment för år 2018 i 2017-2018 års verksamhetsplan.
Kommentarer/utfall av respektive planerat moment framgår i sammanställningen nedan. Notera
att alla rubriker från verksamhetsplanen inte finns med nedan utan endast de som rör år 2018.

1.

Miljöövervakning

1.1 Miljöövervakning enligt kontrollprogram (MKP)
Budget: 230 000:- / Utfall: 112 398:Syfte: Miljöövervakningsprogrammets syften är att översiktligt övervaka miljötillståndet i
Edsviken, utgöra underlag för åtgärder i avrinningsområdet samt att på lång sikt följa upp
effekter av genomförda åtgärder.
1.1.1

Provtagning genomförs av upphandlad konsult och resultat rapporteras till datavärd
i en årlig rapport och en utvärdering görs.

Utfall: Edsviken Vattensamverkan upphandlade 2017 utförare av kontrollprogrammet för
åren 2018-2019 med möjlig förlängning 1+1 år. Resultat har rapporterats av utförande
konsult (Calluna AB) löpande. 2018 års rapport redovisas på 2019 års första
styrgruppsmöte (februari). Miljökontrollprogrammet har fortlöpt utan avvikelser.
1.2 Arbeten inom ramen för Edsvikens lokala åtgärdsprogram
Budget: 238 923:- / Utfall: 0:Syfte: Edsviken vattensamverkan tar i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm fram ett
lokalt åtgärdsprogram för Edsviken. Det lokala åtgärdsprogrammet skall peka på en väg att
arbeta med målet att nå satta miljökvalitetsnormer.
1.2.1

Medel är avsatta för eventuellt behov av kompletterande undersökningar eller
åtgärder i samband med Edsvikens lokala åtgärdsprogram. Dessa pengar finns då
miljögiftsundersökningarna blev mindre kostsamma än förväntat år 2017.

Utfall: Inga kompletterande undersökningar har genomförts. Behov och tid har inte
funnits under år 2018.

2.

Aktiviteter

2.1 Information och samverkan
Budget: 25 000:- / Utfall: 10 201:-
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Syfte: Syftet med information och samverkan är att sprida kunskap om arbetet inom
vattensamverkan och att samverka inom och utanför samverkansgruppen.
2.1.1

Om det är praktiskt och ekonomiskt möjligt ska Edsviken Vattensamverkan
synas i minst ett offentligt sammanhang per år. Lämpliga aktiviteter:
isaktivitet (provtagning) under skridskosäsong, deltagande i Hamnens dag
(Danderyd), Igelbäckens dag (Solna/Sundbyberg), Järfälla kommuns
vattendag (Järfälla), Edsvikens dag (Sollentuna), eller Sollentuna kommuns
nationaldagsfirande i Edsbergsparken (Sollentuna). I samband med
arrangemang görs informationsinsats om detta.

Utfall: Edsviken Vattensamverkan planerade att medverka vid Igelbäckens dag men på
grund av förhinder bland medlemmarna att delta ställdes aktiviteten in efter samråd
med styrgruppen.
2.1.2

Om intresse och behov finns bjuda in extern sakkunnig till styrgruppen för
uppföljning av effekter utifrån Weserdomen.

Utfall: Inget behov har funnits för uppdatering. En föreläsning hölls av Länsstyrelsen
på ett styrgruppsmöte under hösten 2017.
2.1.3

Uppdatera Edsviken Vattensamverkans hemsida. Här ingår även
domänavgift.

Utfall: Hemsidan har uppdaterats löpande under året och domänavgifter har betalats.
Under 2018 gjordes även en konsultinsats för att söka reda på och reparera brutna
länkar samt skapat förutsättningar att kunna omdirigera sökvägar.
2.1.4

Ta fram en informationsstrategi för hur vi kan nå ut med information och
nyheter, t.ex. via sociala medier (t.ex. facebook) och för hur vi har kontakt
med lokal media. Annonsering, m.m.

Utfall: En kommunikationsstrategi togs fram av arbetsgruppen för åren 2019-2020.
Styrgruppen beslutar om dokumentet på Första mötet 2019 (februari, årsmöte).

3.

Administration

Budget: 120 000:- / Utfall: 104 025:3.1 I samordnarens administrativa arbete ingår ett antal uppgifter så som beredning
av ärenden till styrgruppen, samordning av arbetsgruppens arbete samt
administration kring mötena. Ekonomiskt arbete omfattar hantering av budget,
fakturering, hantering av ansökningar och redovisningar av finansiella bidrag.
3(7)

Ansvar för information, kommunikation och dialog med till exempel centrala
och regionala vattenmyndigheter och vattenvårdsförbund och andra kommunala
vattenorganisationer i länet och distriktet, universitet och högskolor ingår också.
Utfall: Under år 2018 har det hållits två styrgruppsmöten och ett antal arbetsmöten.
Under året har samordnaren, med stöd av arbetsgruppen:
- tagit fram en budget för år 2019.
- tagit fram en verksamhetsplan för åren 2019-2020.
- tagit fram en kommunikationsstrategi för åren 2019-2020.
- genomfört upphandling av LÅP-konsult inom framtagandet av ett lokalt åtgärdsprogram
för Edsviken.
- kommunicerat och styrt upphandlade konsulter.
Under året har samordnaren även:
- hanterat all mötesadministration.
- samordnat kontakter (mellan kommunerna, konsulter och länsstyrelsen) gällande
framtagande av ett lokalt åtgärdsprogram för Edsviken.
- haft löpande kontakt med Länsstyrelsen i Stockholm för Edsviken Vattensamverkans
räkning.
- skött ekonomin och redovisat föregående års räkenskap på årets första syrgruppsmöte.
- sammanställt verksamhetsberättelse för föregående år.
- svarat på allmänhetens och näringslivets frågor som inkommit till Edsviken
Vattensamverkan.

4(7)

Kommunernas rapporterade projekt under 2018
Nedan anges medlemskommunernas och länsstyrelsens rapporterade pågående arbeten under år
2018:
Danderyd
•
•
•
•
•

Danderyd har haft ett vattenmöte med bland annat presentation av LIFE IP Rich Waters av
Länsstyrelsen, m.fl.
Inventering av båtbottenfärger samt kontakt med båtklubbar.
Naturdag 7e april kl.10:00-12:00 vid Nora träsk. Dagen innehåller bland annat gäddklappning
för barnen, tipspromenad m.m.
Restaurering av Ösbydammen. Nästa steg är att provta samtliga sjöar för att se hur de mår,
inklusive de som rinner ut i Edsviken.
Föreslaget att ta fram en blåplan i kommunen. Upplevs finnas ett stort fokus på vattenfrågor
vilket är ett positivt steg framåt.

Sollentuna
•
•

•
•

•

Sollentuna arbetar inom LIFE IP Rich Waters där kommunen skall ta fram en vattenplan som
tar hänsyn till klimat och ekosystemtjänster samt ett projekt i Norrviken där bottenbehandling
kommer att genomföras för att minska internbelastningen i sjön.
SEOM har skickat in ansökan till Mark och Miljödomstolen gällande en skärmbassäng i
Edsviken för rening av dagvatten från tre tekniska avrinningsområden, vilka står för ca 30 %
av Edsvikens dagvattenbelastning. Ärendet hanteras under hösten. Gångstråket byggs om och
en brygga skall anläggas för att öppna upp för allmänheten. Det uppkommit att fastighetsägare
i området har bryggrätt. Arbete pågår för att hitta en lösning på situationen.
I södra Häggvik planeras nya bostäder. Detta kommer innebära förbättrad dagvattenhantering
i området.
SEOM arbetar med att tömma Sollentunas stora dagvattentunnel; Centrumtunneln.
Provpumpning och provtagning har genomförts. Tunneln är full av sediment där endast en
tunn ränna finns på toppen. Arbetet kommer att ta lång tid och medför stora kostnader, men i
slutändan kommer tömningen innebära bättre dagvattenrening. Stora sedimentmassor har
avlägsnats.
Sollentuna har lanserat en egen Miljöbarometer för kommunens vatten.

Solna
•
•
•
•
•
•
•

Arbete pågår kring mikroplaster.
Invigning av Råstasjöns naturreservat.
Betar av åtgärder för Brunnsviken, bland annat tillsammans med Stockholm.
Deltar i arbetet med LÅP Edsviken.
Diskussioner kring anläggande av våtmark i Bergshamra. Allmänheten orolig.
Arbete med Gula linjen och de vattenfrågor som följer.
Kommunen har antagit en dagvattenstrategi och en ny dagvattengrupp finns i kommunen.
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Sundbyberg
•
•
•

Ny dagvattenstrateg skall anställas hos kommunen.
Planen är att ta fram en dagvattenstrategi.
Dagvattenutredning genomförd gällande den förtätning som sker inom centrala delarna av
kommunen.

Järfälla
•
•
•
•

Beslut skall tas inom kort gällande naturreservat runt Igelbäcken. Detta kommer att innebära
att en tredjedel av Järfälla blir till naturreservat.
Möte planeras för diskussioner kring statusen i Översjön.
I arbetet med Barkabystaden används stenkross. Pågår en process för att avgöra om krossen är
biprodukt eller inte. Fallet kan vara prejudicerande.
Standardiserat provfiske i Säbysjön genomfört. Resultat inväntas.

Stockholm Vatten och Avfall AB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vandringshinder i form av kraftverksadammar i Tyresån skall rivas. Detta har stora positiva
effekter då bland annat lax, laxöring och ål för första gången sedan 1300-talet får möjlighet att
vandra upp i vattnen.
Utredning om Sollentuna kommun kan släppa dagvatten till Järva dagvattentunnel. Sollentuna
kommun har fått ok att släppa dagvatten till Järva dagvattentunnel.
Undersökning av påverkan och spridning av bland annat TBT i småsjöar samt Mälaren. TBT
finns i bland annat båtbottenfärger. JP-Sedimentkonsult genomför utredningen.
Arbete med LÅP.
Fällning skall genomföras i Brunnsviken för att minska övergödningen.
Informationskampanj pågår i samarbete med Huddinge kommun.
Ny dagvattentaxa inom Stockholm, kan bli något dyrare för de med stora hårdgjorda ytor.
Finns ett skolmaterial på hemsidan gällande stadens kretslopp. Hittas på SVOA.se/skola.
Arbete med handlingsplan för mikroplaster pågår.
Konsult skall framta recipientspecifika riktvärden.
Samarbete med Luleå de kommande 5 åren gällande dagvattenhantering i urbana områden.

Länsstyrelsen
•
•

•
•
•

Konsulter har sökt efter referenssjöar i länet. 204 relativt opåverkade sjöar har identifierats.
Större delen av dessa är belägna i norra delen av länet.
Markkartering har genomförs i länet. I Haninge kommun har bergssprängning genomförts i ett
område på 35ha, berget visade sig vara sulfitberg vilket leder till enorm försurning i området.
Därutöver har metaller lakats ut i stor mängd varav bland annat nickelhalterna är 1000 ggr
gränsvärdena och kopparhalterna ca 100ggr gränsvärdena. Åtgärder kommer att bli
kostsamma och ta lång tid.
Förslag från vattenmyndigheterna gällande tillägg till SFÄ, bland annat silver, en del
läkemedel m.fl.
Vattenförvaltningens 6-åriga cykel har nått stadiet för omklassning av länets
vattenförekomster. Under hösten skall arbete påbörjas med de stora datamängderna för
klassningen. Under våren har även en påverkansanalys genomförts för vattenförekomsterna.
Regeringen har utsett en utredning kring behovet av Vattenmyndigheterna. Om de skall utgå
behöver HaV ta ett större ansvar.
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