
OXUNDA 
Vattensamverkan 

Minnesanteckningar 

Styrgruppsmöte Oxunda Vattensamverkan 
Tid: 16 november 2016 kl . 9.00-12.00 

Plats: Angamsrummet, Tunahuset Tuna Torg 2, Vallentuna 

Närvarande 

Styrgrupp: Ledningsgrupp: 

Jan-Erik Ek (Upplands-Väsby) Henrik Sandberg (Sollentuna) 

Carina Knorpp (Sollentuna) Towe Holmbom (Sollentuna) 

Maria Tuvesson (Upplands-Väsby) Gundula Kolb (Vallentuna) 

Eva Thorin (Vallentuna) Emma Asterhag (Sigtuna) 

Mats Nordstöm (Täby) Towe Holmbom (Sollentuna) 

Ylva Mozis (Vallentuna) Anton Mankesjö (Vallentuna) 

Nina Lans (SEOM, från punkt 6) 

Frånvarande: 

Politiska representanter från Järfälla och Sigtuna var frånvarande. 

Tjänstemän från Järfälla och Täby var frånvarande. 

Dagordning 
Kort presentationsrunda 

1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

2. Val av justeringsperson 

Jan-Erik Ek (Vallentuna) valdes t i l l justeringsperson 

3. Nya deltagare i ledningsgruppen 

4. Nya deltagare i styrgruppen? 

Nej, inga nya deltagare. 

5. Föregående minnesanteckningar 

Läggs t i l l handlingarna. Justeras efter mötet. 

6. Lägesrapport av aktiviteter i VP 

a) Kommunal vattenplanering 



4 aktiviteter under 2016: 
1) Åtgärdskarta - klar (uppdateras årligen). 
2) Kartan skall utvärderas (görs löpande) 
3) Kartan skall förbättras (görs löpande). 

Fråga om hur genomförande av vattenvårdsarbete genomförs i olika 
kommuner ställdes från Maria (Upplands Väsby). Kommunerna 
redogjorde kortfattat: 
Sollentuna: För kommunens delar svarar Exploatering under 
genomförandet medan underhållsansvaret ligger på TFK. Sollentunas 
bolag SEOM (som är VA-huvudman) har ansvar för att genomföra och 
underhålla åtgärder för VA-kollektivets räkning. 
Vallentuna: Ansvarsfördelingen är lite oklar. Frågorna drivs av 
miljöplaneraren. 
Sigtuna: På stadskontoret är det Emma som driver frågorna. Teknik och 
natur (en enhet på stadsbyggnadskontoret) sköter endel praktisk drift. 
Även VA-bolaget sköter viss drift. 

4) Genomföra en workshop med tema om tillsyn och tillstånd av utsläpp 
till vatten (dagvatten jordbruk). Ej genomfört ännu. Planeras eventuellt till 
sent 2016 eller annars till 2017. 

b) Miljöövervakning 
Kontrollprogrammet pågår. En metallscreening har genomförts. 
Miljögiftsdatabasen kommer att uppdateras med de nya uppgifterna. 
Kommunerna levererar rådata t i l l Henrik som förser Naturvatten med 
uppgifterna. V i ligger i fas gällande miljöövervakningen. 

c) Dagvatten 
Alla kommuner har nu antagit Oxundas gemensamma dagvattenpolicy. 
En informationsfolder håller på at tas fram av dagvattengruppen. Foldern 
riktar sig t i l l fastighetsägare. 
Gällande punkten om genomgång av tidigare framtagna rapporter 
gällande dagvattenjuridik - denna punkt är ej genomförd. 

d) Biologisk mångfald 
Alla kommuner har fått ta del av GIS-skikt gällande biotopkarteringen. 
Beslut: Ledningsgruppen fick i uppdrag att se över vad kartorna skall 
användas till och hur. Kan man identifiera åtgärder utifrån resultaten? 
Fiskevårdsområde - punkten har inte hanterats under året. 

e) Jordbruk 
Projektet löper på bra. Projektet finansieras av LOVA och Landstinget. 
Sören Eriksson på Hushållningssällskapet och Anna Åhr Evertson har 
varit projektledare. LO V A-projektet kan vi avsluta och redovisa under 
2016. Landstingsprojektet drivs vidare under 2017 med fokus på 
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hästgårdar. Under våren 2017 vore det bra att hålla ett informationsmöte, 
med bra exempel, 

f) Information 

Dialog med länsstyrelsen och vattenmyndigheten sker kontinuerligt. 
Hemsidan har uppdaterats löpande. 
Studieresan är flyttad t i l l våren 2017. 
Invigning av Edsån är flyttad för att invänta att 
tillgänglighetsanpassningen är klar. 
Informationsinsatser har gjorts inom respektive projekt. 

Fråga från Carina: Hur går det med Vallentunasjön och Kvarndammen? 
Vallentunasjön: Utfiskningen har börjat ge resultat. Saker händer men man har 
mte natt någon tippingpoint. Man ser över möjligheterna att filtrera 
vattnet/slammet som Eon pumpar i syfte av energiutvinning (Sjövärme). 

7. Beslut om godkännande av förslag t i l l nytt samverkansavtal 2017-2020 

Viss justering gällande texten kring Järfällas i samverkansavtalet gjordes (årtalet 
togs bort). v 

Avtalet skickas ut t i l l respektive kommun för godkännande. 

8. Beslut om datum for studieresa till Tyskland 

Man siktar på 2 dagar under perioden 26-28 april. 

9. Diskussion om VP 2017 

Önskemål om att öka kommunikationen till kommuninvånarna. Inga övriga 
medskick. 

10. Övrigt aktuellt från kommunerna 

Upplands-Väsby: PCB-arbetet pågår i Oxundasjön och ut mot Mälaren. Vissa 
problem finns i Rosersbergsviken. Källkartläggning och ansvarsutredning pågår 
Da kartläggningen är långvarig har man inlett ett parallellt åtgärdsarbete med 
Naturvårdsverket. Man har spårat källan t i l l tomten vid Messingen. 

Sigtuna: Jobbar med Upplands-Väsby och Naturvårdsverket i PCB-arbetet. Man 
hoppas kunna bilda det limniska naturreservatet i Gamsviken under nästa år 
Under december kommer man politiskt lyfta frågan om att på med i Norra 
Stockholmsåsens grundvattenråd. 

Sollentuna: SEOM installerar övervakning på pumpar för att förhindra 
breddningar. Håller koll på dammar och utsläppspunkter. Kommunen håller på 
att skriva avtal med EU gällande ett projekt "LIFE IP Rich Waters" som innebär 
en alumimumfällning av Norrviken samt tillhörande miljöövervakning. 
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Vallentuna: Har undersökt PFOS i Vallentunasjön då man hittat PFOS vid 
brandstationen och i grundvattnet under brandstationen. Våtmarksparken i 
Vallentunasjön utreds. Man jobbar med dagvattenfrågan kring Angamssjön. 

11. Fråga från Upplands Väsby kommuns representant i Ledningsgruppen angående 
kommunal medfinansiering för genomförande av åtgärder i jordbruksprojektet. 

Diskussion om projektets medfinansiering. Medfinansiering från övriga kommuner 
har uteblivit menar Upplands-Väsby. Det var sagt att om man gjorde en åtgärd inom 
Jordbruksprojektet så skulle respektive kommun bekosta medfinansieringen. 

Viss förvirring råder gällande projektet. 

Styrgruppen beslutade att: 

• Ledningsgruppen bjuder in Sören Eriksson på Hushållningssällskapet till 
näst möte. 

• Ledningsgruppen får ett uppdrag att i en rapport beskriva 
"jordbruksprojektet" 

• Samordnaren (Henrik) får i uppgift att ta fram skriftliga beslut från LOVA 
gällande avslut av jordbruksprojektet och hur vi får hantera medlen avsatta 
för provtagning. 

12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

13. Nästkommande möten 

Årsmöte den 22 februari kl 13-16 

Towe Holmbom, sekreterare 

Jan-Erik Ek, justerare 
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Bilagor 
1. Samverkansavtal 2017-2020 
2. Missiv samverkansavtal 2017-2020 


