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Minnesanteckningar från styrgruppsmöte  
Oxunda Vattensamverkan 
 

Tid: 2021-09-15, kl. 13.00–16.00 
Plats: Digitalt distansmöte via Microsoft Teams

Närvarande från styrgruppen: 
Jonas Riedel, Sollentuna (ordförande) 
Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare) 
Mathias Lasu, Vallentuna (ersättare) 
Johan Algernon, Täby (ledamot) 
Marcus Gry, Järfälla (ledamot) 
Åke Roth, Upplands Väsby (ledamot) 
Andres Veide, Upplands Väsby (ersättare) 
Gill Brodin, Sigtuna (ledamot) 
 
*Frånvarande från styrgruppen: 
Ray Idemark, Vallentuna (ledamot) 
Mats Nordström, Täby (ersättare) 
Andreas Fogeby, Järfälla (ersättare) 
Abir Karademir, Sigtuna (ersättare) 
 
*Frånvarande övriga: 
Joakim Pansar, Länsstyrelsen 
 

Närvarande från ledningsgruppen:  
Emma Asterhag, Sigtuna 
Björn Johansson, Sigtuna vatten 
Tomas Ragnell, Täby 
Towe Holmborn, Sollentuna  
Josefine Malmborg, Sollentuna Energi och Miljö AB 
Babette Marklund, Järfälla 
Silje Handeland, Upplands Väsby 
Frida Hellblom, Vallentuna                                                         
Jurgita Paknia, Roslagsvatten 
 
*Frånvarande från ledningsgruppen: 
Louise Andersson, Upplands Väsby (föräldraledig) 
Ann Wahlström, Vallentuna 
Vendy Lymeus, Roslagsvatten 
Erik Palmfjord Smit Roslagsvatten 
Andreas Jacobs, Täby 
Cristina Trigal-Dominguez, Sigtuna 

*Närvarolistan bygger på en skärmdump av inloggade personer 5 minuter efter det att mötet startade. De som noterats som 
frånvarande kan därför, utan att sekreteraren noterat det, anslutit till mötet senare. 

Minnesanteckningar 
1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

2. Val av justeringsperson och sekreterare 
Åsa Söderbergh valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker 
via mejl. Towe Holmborn är sekreterare. 

3. Presentation av styrgrupp och ledningsgrupp 
Kort presentation av nya deltagare (Tomas Ragnell och Mathias Lasu).  

4. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar (2021-04-28) lades till handlingarna. 

5. Ekonomisk halvårsredovisning 
Towe redogjorde för den ekonomiska halvårsredovisningen. Samverkan har 
mycket medel att upparbeta. Det stora överskottet beror på att flera projekt inte 
fått in fakturor för året ännu samt på personalomsättningar som bidragit till 
förseningar i vissa budgeterade projekt. 
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6. Genomgång av aktiviteter i VP 2021 
 
• Kommunal och regional vattenplanering 
Arbetet med att ta fram arbetsrutiner slutfördes under våren. 
 
• Miljöövervakningen  
Fortsatt miljöövervakning enligt antagna program fortlöper enligt plan. 
Resultatet från 2021 års genomförda provtagningar redovisas på årsmötet i 
början av år 2022.  
En ny överenskommelse med Länsstyrelsen gällande fortsatt provtagning i 
Oxundaåns mynning har tagits fram och signerats av båda parter. 
Överenskommelsen löper till och med 2025-01-01 med en årlig max kostnad om 
25.000 kr exkl. moms.  
Nytt miljökontrollprogram för åren 2022-2027 har tagits fram och konsult för 
genomförande håller på att upphandlas av Sollentuna kommun för åren 2022-
2025.  
 
• Internbelastning 
Projektet har skjutits på framtiden på grund av hög arbetsbelastning hos 
tjänstemännen.  
 
• Dagvatten 
Upphandling av konsult för att utreda påverkan på våra diken i DP-lagda 
områden och hur vi ska kunna skydda dem rättsligt har genomförts och arbetet 
bedöms vara klart under november. Anbudet ligger strax under budget. 
 
• Biologisk mångfald 
Yolanda Karlsson i Täby har tagit över projektledningen efter det att Anton 
slutat på kommunen. Ett kontrakt har upprättats med Sportfiskarna om att utföra 
åtgärden med att byta ut de två dämmena. Upphandling har skett via Täby 
kommun. Arbetet beräknas kosta 577 000kr. Arbetet planeras i november 2021.  
 
Kvar att göra: 
- Boka in ett avstämningsmöte i fält med Trafikverket (gällande en balk och 

trafikplan), Länsstyrelsen (gällande fornlämning) och SÖRAB (gällande 
lakvatten från deponi). Sportfiskarna kommer också att vara närvarande 
under detta möte.  

- Säkerställa skötselplan för Hagbyån tillsammans med SÖRAB.  
- Planera inför arbetet genom att ansöka om TA plan. Trafikverket kommer då 

att upprätta ett beslut enligt 43§ väglagen för att hantera balken som ligger 
på olämpligt ställe. 

 
En ansökan om vattenverksamhet har skickats in till länsstyrelsen och godkänts 
under följande förutsättningar: 
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Länsstyrelsen förelägger er att vidta följande försiktighetsmått i samband med 
att ni utför åtgärder för fiskvandring i Hagbyån på fastigheterna Hagby 8:1 och 
Hagby 8:16 i Täby kommun.  

- Åtgärderna får endast genomföras när det är låg vattenföring i vattendraget. 
- Arbeten i vattenområdet ska ske under en sammanhängande tidsperiod. 
- Det får inte uppkomma några körskador eller andra olägenheter i samband 

med arbetet. Arbetsmaskiner ska vara utrustade med absorberande material 
för oljeuppsamling. Tankning och uppställning av arbetsmaskiner får inte 
utföras så att spill eller läckage riskerar nå vattenområdet. Arbetsmaskiner 
bör även drivas med miljöklassade drivmedel och miljövänliga oljor. 

 
• Jordbruk och djurhållning 
Konsult är upphandlad (WRS) och har påbörjat arbetet med att genomföra 
åtgärdsstrategin. Målet är att skapa förtroende och initiera samarbete med 
hästgårdar samt att få ut rådgivning som ska leda till åtgärder på gårdarna. 
Kommunerna har lagt upp information på sina hemsidor om WRS tjänster. Prio 
just nu i projektet ligger på att sprida information om att stöd från WRS finns att 
få. Utskick till hästgårdar planeras ske inom kort. Att underlätta 
gödselhanteringskedjan är en nyckelfråga. 
 
• Kommunikation och hemsida 
Oxunda vattensamverkan och dagvattenproblematik har kommunicerats på 
världsvattendagen 22 mars och på biltvättarhelgen 24-25 april. Sollentuna har 
försett samtliga kommuner med texter och dagvattenfilm för spridning i sociala 
medier och på hemsidor. Under biltvättarhelgen sprayade Sollentuna även 30 
dagvattenbrunnar runtom i kommunen med ex. ”Här börjar din badsjö” och 
inlägget i sociala medier blev det mest gillade någonsin. Samtlig kommunikation 
har även hänvisat till Oxundas hemsida där besöksstatistiken gått upp över 
helgen. Kommunikation har skett på flera olika sätt i alla medlemskommuner.  
Oxundas hemsida har nyligen uppdaterats med bland annat texter om 
hästgårdsprojektet. Hemsidan uppdateras löpande.    
 
• Studieresa, utbildning, möten 
- Tre av fyra styrgruppsmöten har genomförts; 2021-02-17, 2021-04-28 och 

2021-09-15. 
- Ledningsgruppsmöten hålls i enlighet med VP 2021. 
- Frida (Vallentuna) föreläser efter dagens möte om sulfatjordar och deras 

potentiella påverkan på våra ytvatten.  
 
• Administration 
Fortlöper enligt plan. Halvårsredovisning av ekonomin har tagits fram. 
Ny controller har tillsats i Sollentuna. 
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7. Övrigt aktuellt från kommunerna 
 
• Vallentuna 
- Reviderar VA-planen som beräknas vara klar till Q2 2022. 
- Lågflödesmuddring i Vallentunasjön inleddes den 1 september. Muddring 

pågår till siste oktober i år. Muddringen kommer pågå i ca 5 år då man har 
en stor fosforskuld på ca 5 ton. Om intresse finns för att titta på 
lågflödesmuddring är ni välkomna den 21/9-2021 kl.13. Hör av er i så fall, 
frida.hellblom@vallentuna.se. Fungerar inte tiden går det nog att hitta en 
annan tid.  

- Arbetet med våtmarksparken fortsätter. 
- LOVA-medel för att göra ett tvåstegsdike (uppströmsåtgärd) som påbörjas 

2022 
 

• Täby 
- Åtgärdar vandringshinder i enlighet med Oxunda VP 2021. 
- Samarbetar med Vallentuna kring Vallentuna sjön. 
- Ska anlägga en större dagvattendamm för att rena Täbys sista utsläpp till 

Vallentunasjön via Karbyån. Medel är avsatta för att påbörja arbetet 2022. 
 

• Sollentuna 
- Uppföljningen av bottenbehandlingen av Norrviken (som genomfördes 

2020) fortgår, under hösten har biologiska parametrar provtagits. 
- Utreder inför sanering av förorenad mark kopplat till den gamla 

brandstationen i Norrvikens södra del. Ansvarsfrågan är oklar. (Frida tipsade 
om dessa länkar:  
https://www.avfallsverige.se/utbildning/utbildning/article/temadag-online-rening-av-pfas-i-
lakvatten-fran-avfallsanlaggningar/ 
https://news.cision.com/se/telge-atervinning/r/telge-atervinning-i-framkant---ny-metod-ska-
rena-lakvatten-fran-pfas,c3218393) 

- Ser över dagvattenhanteringen runt Väsjön, ny belastningsanalys tas fram. 
 
• Upplands Väsby 
- Inget att rapportera. 

 
• Järfälla 
- Arbetar vidare med vattenplanen inför antagande. 
- Har genomfört en inventering av groddjur. 
- Kartlägger dagvattenreningsanläggningar. 
- Har precis startat upp ÖP-arbetet. 
 
• Sigtuna 
- Tar fram en ny översiktsplan. 
- Tar fram en ny dagvattenplan. 
- LONA- bidrag har beviljats för Odensalabäcken där man vill utreda hur man 

kan förbättra och minska påverkan av dagvatten på bäcken. 

https://www.avfallsverige.se/utbildning/utbildning/article/temadag-online-rening-av-pfas-i-lakvatten-fran-avfallsanlaggningar/
https://www.avfallsverige.se/utbildning/utbildning/article/temadag-online-rening-av-pfas-i-lakvatten-fran-avfallsanlaggningar/
https://news.cision.com/se/telge-atervinning/r/telge-atervinning-i-framkant---ny-metod-ska-rena-lakvatten-fran-pfas,c3218393
https://news.cision.com/se/telge-atervinning/r/telge-atervinning-i-framkant---ny-metod-ska-rena-lakvatten-fran-pfas,c3218393
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8. Förfrågan om webbinarium/lunchsamtal om vattensamverkan 

Förfrågan har inkommit från Jenny Enberg på Länsstyrelsen om vi vill 
medverka på poddaktigt lunchsamtal/webbinarium om vattensamverkan den 11 
november alternativt 9 december. Towe frågade om intresse fanns. Gill och 
Jonas anmälde intresse. Även Towe kan tänka sig att representera. Om man är 
intresserad av att delta/representera hör man av sig till Towe senast den sista 
september (towe.holmborn@sollentuna.se).  
 

9. Övriga frågor 
• Frida tipsade om att det hydrologiska nyåret börjar den 1 oktober. 
• Frida tipsade om intressanta föredrag som hållits av Kungliga 

ingenjörsvetenskaps akademien (IVA). De har haft en webbinarieserie om 
framtida vattenförsörjning i förändrat klimat: 
https://www.iva.se/publicerat/otydligt-ansvar-hotar-framtida-vattenforsorjning/ 

• Fråga ställdes av styrgruppen om man kommer göra något åt det rätade diket 
vid Kvarnsjön så att inte vattnet rinner ur systemet för fort när vi river ut 
vandringshindren. Towe besvarade att vattnet inte kommer rinna helt fritt 
eftersom dämmena kommer vara kvar till viss del men modifieras för att 
möjliggöra fiskvandring. Det finns även en risk att en hel del av den rätade 
delen av vattendraget ligger på privat mark som kommunen inte har rådighet 
över. En restaurering skulle kräva samarbete med markägare. 

 
10. Nästkommande styrgruppsmöte 2021 

Nästa styrgruppsmöte hålls den 17 november kl.13.00–16.00, distansmöte via 
Microsoft Teams (kan ändras om restriktionerna hävs). Säg till om ni inte fått 
kallelse. 

https://www.iva.se/publicerat/otydligt-ansvar-hotar-framtida-vattenforsorjning/
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