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Minnesanteckningar styrgruppsmöte 
Edsviken Vattensamverkan  

Tid: 2020-10-13, 13.00–16.00 

Plats: Distansmöte online 

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) 

Björn Falkeblad, Järfälla (ersättare) 

Aphram Melki, Järfälla (ledamot) 

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

Johan Gröndal, Danderyd (ersättare) 

Stefan Bergström, Sundbyberg (ledamot) 

Towe Holmborn, Sollentuna 
Linn Hellstrand, Sollentuna 

Jonas Brander, SEOM 

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

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

Sekreterare är Linn Hellstrand.

3) Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar (2020-05-26) godkändes och lades till handlingarna.

4) Information angående förlängt avtal gällande miljökontrollprogram

Avtalet avser utförande av miljöövervakning i enlighet med upphandlat 

miljökontrollprogram för 2018 och 2019 med möjlighet till förlängning med 1 år i taget, 

max 2 år. Arbetsgruppen informerar om avsikten att förlänga avtalet med ytterligare 1 år, till 

och med 2022-02-28.  

5) Presentation och beslut: Förslag till nytt samarbetsavtal 2021-2024

Edsviken vattensamverkans nu gällande samarbetsavtal löper mellan åren 2017-2020. Ett 

nytt förslag till samarbetsavtal för åren 2021-2024 med tillhörande 

kostnadsfördelningsprincip, beskrivning av Edsviken vattensamverkan och översiktliga 

direktiv samt missiv har arbetats fram av arbetsgruppen i enlighet med VP 2020 och har 

delgetts styrgruppen i samband med möteskallelsen 2020-10-13. Enligt nu gällande 
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samarbetsavtal beslutar styrgruppen om förslaget till nytt samarbetsavtal ska godkännas. 

Godkänt förslag sänds därefter till respektive medlemskommun för politiskt beslut.  

Beslut: Styrgruppen godkänner samarbetsavtalet (2021-2024) med tillhörande   

kostnadsfördelningsprincip, beskrivning av Edsviken vattensamverkan och översiktliga 

direktiv samt missiv med tillägget att en formulering gällande val av politiska representanter 

på sidan 2 i det översiktliga direktivet förtydligas. I och med beslutet sänds samarbetsavtalet 

med bilagor till respektive medlemskommun för beslut.  

6)  Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken (LÅP), status  
 

Arbetsgruppen redogjorde för statusen av LÅP-arbetet. Aktiviteten fortlöper enligt plan och 

fortsatt externt arbete utförs av Sweco. Arbetsmöten är planerade med kommunerna under 

v.45 och 46 för att diskutera det förslag som arbetats fram.  

 

7) Information gällande utredning kring internbelastningsproblematik Ekhagen  

Arbetsgruppen ska utreda internbelastningsproblematiken runt provpunkten Ekhagen i   

enlighet med VP 2020. Stockholm stad har påbörjat ett utredande arbete om 

interngödningsproblematik i Lilla Värtan och Edsvikens arbetsgrupp informerar om att 

Edsviken vattensamverkans fortsatta arbete istället kommer att fokusera på att delfinansiera 

Stockholms stads mer omfattande studie då egen insats beräknas blir för kostsam. Naturvatten 

AB utför analyserna, åtgärder kommer i ett senare skede.  

 

8) Information gällande framtagande av plan för QR-kod promenad  

 
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till plan för QR-promenad i enlighet med VP 2020.   

Förslaget presenterades och styrgruppen lyfte vikten av att även ha ljudfiler kopplat till QR-

koderna i syfte att nå en bredare publik och utbilda fler. Styrgruppen ansåg även att koderna 

kunde sättas tätare på vissa platser om möjligt, för en mer naturligt följsam promenad och att 

ta kontakt med aktörer, som båtklubben, som nämns i text och därmed blir direkt berörda av 

skyltarna. Arbetsgruppen tar med sig kommentarerna inför vidare planering. Aktiviteten är 

planerad att genomföras år 2021 förutsatt att aktiviteten godkänns i verksamhetsplan 2021 

med preliminär budget om 90 000 kronor. Arbetsgruppen bedömer att kostnaden blir betydligt 

mindre och betonar att medel eventuellt kan sparas till framtagande av fler skyltar år 2022.  
 

9) Övrigt aktuellt från kommunerna 

 

 Danderyd 

  

- Arbetet med vattenplanen fortskrider.  

- Fortsatt arbete med dagvattenlösningar kopplat till Edsviksvägen. 

- Sollentunas vatten-plan som varit ute på remiss har mottagits.  
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 Länsstyrelsen 

 

- Påminnelse om att LOVA- bidrag kan ansökas om till sista december.   

- Påminnelse om möjligheten att skicka in ansökningar som eventuellt kan tilldelas medel 

som andra projekt inte arbetat upp under året.  

 

 Järfälla 

 

- Arbetet med vatten-planen fortskrider.  

- Arbetar med att se över sin översiktsplan. 

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

 

 Sollentuna 

 

- Arbetet med vatten-planen fortlöper. Vatten-planen har varit ute på remiss och inkomna 

synpunkter revideras. Förhoppningen är att planen kan lyftas för politiskt beslut innan jul.  

- Dagvattenreningen i inre delen av Edsviken. Inriktningsbeslut om huruvida man går 

vidare med dammar uppströms eller skärmbassäng hoppas kunna tas i november. En 

arbetsgrupp sammanställer ett beslutsunderlag med reningseffekter, skisser, för- och 

nackdelar samt ekonomiska kalkyler. 

 

 Stockholm 

 

- Miljögifter i sediment för Lilla Värtan är på gång under slutet av veckan.    

- Arbetet med Stockholms stad LÅP är på gång.   

- Järva dagvattentunnel är igång igen efter underhållsarbete. 

- ÅVS Trafikverket ser över sin påverkan på vatten, grundvattenförekomst/Brunnsviken, 

oklart om detta även omfattar Edsviken. 

- Fällning av djurgårdsbrunnsviken har genomförts. 

 

 Sundbyberg  

 

- Arbetet med att ta fram en dagvattenstrategi fortskrider. 

- Arbetet med LÅP igelbäcken är under arbete. 

 

 Solna 

 

- Påbörjat ett arbete med att miljöanpassa en konstgräsplan. 

- LÅP för igelbäcken närmar sig slutet. Arbetet ska säkerställa mer vatten till bäcken, 

mindre PFAS genom pilotprojekt och även värna biologiska värden genom att tex bygga 

bort vandringshinder.  

- Satsat 3 miljoner kronor till att göra konstgräsplaner mer miljövänliga. Satsningen 

fortsätter även nästa år. Påbörjat samarbete med fotbollsförbundet där nya projekt ska 

bidra till nya gröna funktioner.  
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10)  Övriga frågor 

Victoria Johansson, Solna (MP), lyfte frågan kring varför den totala budgeten i det nya 

förslaget till samarbetsavtal föreslås minskas. Arbetsgruppen svarade att när LÅP arbetet 

avslutats faller större kostnader bort. Edsviken vattensamverkans verksamhet utför inga 

direkta åtgärder utan det ansvarar respektive kommun för.  

Victoria Johansson, Solna (MP), lyfte frågan kring hur samarbetet utvecklats sedan mötet med 

Lilla Värtan kommunerna för 1 år sedan. Arbetsgruppen svarade att Svealands 

kustvattenvårdsförbund är ovilliga att ta ledarskap i frågan om sammanhållen regional 

samverkan. Arbetsgruppen anser att länsstyrelsen skulle kunna ha en samordnande roll och ett 

övergripande ansvar för genomförande och prioriteringar av åtgärder, något som saknas idag. 

Länsstyrelsen tar med sig frågan och återkommer. Stockholm stad har genom remissvar för 

Sollentuna vattenplan svarat att de är positivt inställda till en ökad samverkan mellan Lilla 

Värtan – Edsviken.  

11)  Nästkommande möten 

Styrgruppsmöte 8 december, kl. 13.00-16.00, distansmöte.  

 

12)  Mötets avslutning 

Mötet förklarades avslutat. 

 

Bilagor: 

Samarbetsavtal 2021-2024, kostnadsfördelningsprincip, beskrivning av Edsviken 

vattensamverkan och översiktliga direktiv, missiv, VP 2020-2021. 
 

Sekreterare 

Linn Hellstrand 

 
 


