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Minnesanteckningar årsmöte Edsviken Vattensamverkan
Plats: Sollentuna kommun,
Adress: Turebergstorg 1, Nytorpsrummet plan 12
Tid: 2019-03-08, 13.00–16.00
Närvarande:
Styrgrupp:

Arbetsgrupp

Jonas Riedel, Sollentuna (ordförande)
Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare)
Victoria Johansson, Solna (ledamot)
Bengt Sylvan, Danderyd
Maria Antonsson, Stockholm (ersätter Mats Lindqvist)
Ej närvarande från styrgrupp
Mats Lindqvist, Stockholm (ledamot)
Stefan Bergström, Sundbyberg (ledamot)
Axel Östlund, Solna (ersättare)
Lars Svärd, Stockholm (ersättare)
Johan Gröndal, Danderyd (ersättare)
Staffan Sundén, Sundbyberg (ersättare)

Towe Holmborn, Sollentuna
Fanny Rybak, Sollentuna
Anna Lind, Danderyd
Fredrik Erlandsson, SVOA
Josefine Malmborg, SEOM
Linda Svensson, Solna
Marit Lundell, Sundbyberg
Övriga:
Andreas Brutemark, Calluna AB
Johannes Knulst, Länsstyrelsen

1) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
2) Val av justeringsperson
Fanny Rybak är sekreterare. Victoria Johansson valdes till justerare. Godkännande av
minnesanteckningar sker via mail.
3) Presentation av 2018-års miljöövervakning
Andreas Brutemark från Calluna presenterade resultaten från 2018 års miljöövervakning. Den
sammanvägda bedömningen av Edsviken status är fortsatt dålig status, där bottenfauna är den
avgörande parametern för statusklassningen. I övrigt har siktdjup, växtplankton, syrebalans
och näringsämnen otillfredsställande – måttlig status.
Intresse finns från styrgruppen att vara med på nästa provtagning inom miljöövervakningen.
Vid eventuellt evenemang bör detta kommuniceras alternativt media bjudas in. Arbetsgruppen
undersöker möjligheten vidare samt undersöker olika möjligheter för båthyra m.m.
4) Föregående minnesanteckningar (20180828)
Föregående minnesanteckningar (20180828) missades i utskicket av underlag inför mötet.
Minnesanteckningarna från 20180828 tas upp i nästa möte.
5) Kommunikationsstrategi 2019-2020
Kommunikationsstrategin presenterades, se bilaga. Strategin godkändes och lades till
handlingarna.
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6) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2018
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2018 presenterades. Resultatet från 2018
blev ett överskott på 387 299 kr, vilket överförs till 2019 års budget.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för år 2018 godkändes och lades
till handlingarna.
7) Verksamhetsplan för 2019-2020
Verksamhetsplanen för 2019-2020 presenterades, Den totala ekonomiska ramen för 2019 är 1
037 299 kr. Justering av budget för underhåll och uppdatering av Edsvikens hemsida till 25
000 kr för en större uppdatering under året samt tillägg av en budgetpost för rundresa på
Edsviken på 20 000.
Efter justering av budget för större uppdatering av hemsidan och rundresa blir det budgeterade
utgående balansen efter år 2019 ett överskott om 293 299 kr, vilket överförs till 2020. Beräknad
summa tillgängliga medel för 2020 är 943 299 kr med ett resultat för 2020 på 148 139 kr.

Styrgruppen godkände Verksamhetsplanen för 2019-2020 med justering av budget för
uppdatering av hemsida samt rundresa på Edsviken.
8) Igelbäckens dag 25/8-2019 (Enligt VP och kommunikationsstrategi)
Edsviken vattensamverkan deltar i Igelbäckens dag som varje år genomförs sista söndagen i
augusti, vilket år 2019 blir 25e augusti. Förslag att ha dagvattenfokus. Arbetsgruppen tar emot
förslag från styrgruppen och arbetar fram en bra plan för evenemanget. Arbetsgruppen skickar
ut schema till styrgruppen för anmälan till deltagande vid Igelbäckens dag.
9) Status: Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken (LÅP)
Arbetet pågår med framtagande av det lokala åtgärdsprogrammet. Arbetet beräknas vara klart
under våren. Geoveta AB är upphandlad konsult. Ett första förslag är framtaget av Geoveta,
men arbetet fortsätter för att ta fram konkreta åtgärder till det slutliga LÅP-et. Ytterligare
arbete och utredningar kan tillkomma i efterhand.
10) Övriga frågor
- Information om hantering av personuppgifter i tjänst. Edsviken vattensamverkans
hemsida har exempelvis namn mailadress till medverkande i styrgrupp samt även
namn, mail och telefonnummer till arbetsgrupp. Detta för att eventuella frågor rörande
vatten eller samverkan ska kunna kommuniceras till rätt person hos respektive
kommun. Om det finns frågor eller synpunkter rörande hanteringen av personuppgifter
är samtliga inom styrgrupp och arbetsgrupp välkomna att höra av sig till Sollentuna
kommun, detta gäller löpande. Fanny ser till att ta bort klickbarheten på mailadresser
från hemsidan, @-tecken tas bort.
-

Attunda brandförsvar köper inte in brandskum med PFAS men har ett lager kvar som
räcker i ca 10 år och har i dagsläget inga planer på att destruera lagret. Även
Storstockholms brandförsvar utreder frågan. Styrgruppen uppmanas ta med frågan.
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11) Övrigt aktuellt från kommunerna
Danderyd
• Vattenplan och dagvattenstrategi är påbörjat, LÅP-arbetet är en del i detta.
• 6e april hålls Naturdagen vid Norra träskåns utlopp till Edsviken. Tipspromenad,
klappa lamm m.m. Edsviken lyfts med bland annat foldrar.
• Våtmark anläggs vid Ekebysjön
• Informationsdag vid Hamnens dag i maj där problematiken kring båtbottenfärger lyfts.
• Tanken att lägga ut en båttömningsstation vid Ekudden under 2019.
Länsstyrelsen
• Statusklassning pågår. Mycket data har inkommit och kommunerna har skött
inrapporteringen av data väl. Länsstyrelsens deadline för statusklassningen är 15e maj
2019. Mycket jobb återstår. Oklart om de blir klara i tid.
• Inlandsvatten har fått ny vägledning med nya bedömningsgrunder, nya beräkningar
och vägledningar men även en del problem återstår innan arbetet är problemfritt.
Problem med klassningsverktygen försenar klassningarna för kustvatten.
• Miljöbalksändring trädde i kraft vid årsskiftet. Bakgrunden återfinns i att EUkommissionen inte ansett att Sverige implementerat vattendirektivet tillräckligt väl.
• Diskussioner kring innebörden av lokala åtgärdsprogram pågår, bland annat hur tungt
de lokala åtgärdsprogrammen kommer att väga. Många frågetecken återstår.
Järfälla
• Inga representanter på plats.
Sollentuna
• SEOM har fått dom från Mark och Miljödomstolen med godkännande av anläggning
av skärmbassäng i Edsviken för rening av dagvatten från tre tekniska
avrinningsområden, vilka står för ca 30 % av Edsvikens dagvattenbelastning. Den
godkännande domen är giltig i 20 år. Gestaltningen är ännu inte klar, då även
gångstråket kring skärmbassängen är tänkt att byggas om samt eventuell anläggning
av bryggor.
• Sollentunas stora dagvattentunnel Centrumtunneln har tömts, då tunneln tidigare var
full av sediment där endast en tunn ränna funnits på toppen. Tömningen har positiv
inverkan på rening av dagvatten från Sollentunas centrala stadsdelar.
• Sollentuna arbetar för tillfället med att utreda möjligheten att anlägga
dagvattendammar uppströms Edsviken då Väsjö-området byggs ut varifrån dagvatten
är tänkt att ledas till Edsviken.
• 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.
Stockholm
• Handlingsplan för mikroplaster är framtaget, ska tas i KS.
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•
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SVOA har tidigare haft mycket bekymmer med ansvarsfördelningen gällande
driftdelen av dagvattenhanteringen. SVOA har skrivit avtal med Stockholm när det
gäller driften av dagvattenanläggningar, förutom växtbäddar, diken m.m. där SVOA
enligt nytt avtal har ansvar för allt under gallren i gatubrunnarna.
I princip inget dagvatten rinner i dagsläget ut i Edsviken från Järva dagvattentunnel,
då vattnet gått genom spillvattensystemet till reningsverk.
Vattnet från bygget av förbifart Stockholm har fått godkänt att släppa sitt
länshållningsvatten till Järva dagvattentunnel, detta vatten var mindre förorenat än
förväntat men rinner i dagsläget ändå inte till Edsviken.
Brunnsvikens bottenvatten pumpas vanligtvis ut i lilla Värtan för att få in syrerikt
saltare vatten i viken, pumpningen pågår inte för tillfället.
Pågår diskussion gällande hantering av dagvatten från kommande gravplats som
troligtvis lär ledas till Igelbäcken.
SVOA har i samarbete med bland annat skansen startat Baltic Sea Science center som
riktar sig mot skolungdomar som öppnar 11e april.

Sundbyberg
• Ny dagvattenstrateg har anställts i januari.
• Dagvattenplan ska tas fram
• Tvärbanan planeras, där tillsyns bevakar bland annat länshållningsvatten.
Kontrollprogram ska tas fram.
Solna
• LÅP-Igelbäcken pågpår och leds av Solna. Tanken är att bli klar 2019, men risk
finns att arbetet inte hinner bli klart under året.
• Solna samverkar med andra kommuner vid framtagande av LÅP, bland annat
Brunnsviken som har antagits. En genomförandeplan har antagits för Solnas delar
av Igelbäcken, Edsviken och lilla Värtan. De åtgärder som är föreslagna i LÅP ska
nu genomföras.
12) Nästkommande möten
Fyra möten genomförs år 2019. Förslag på mötesdatum kl 13.00–16.00; 10e juni i Solna, 1a
oktober i Stockholm, 3e december i Danderyd.
13) Mötets avslutning
Mötet förklarades avslutat.

Sekreterare
Fanny Rybak
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