Mötesanteckningar styrgruppsmöte Oxunda vattensamverkan
Tid: 2022-09-28, 13:00–16:00 Plats: Distansmöte via Microsoft Teams
Styrgrupp närvarande:
Jonas Riedel, Sollentuna (ordförande)
Ray Idermark, Vallentuna (ledamot)
Åke Roth, Upplands Väsby (ledamot)

Ledningsgrupp närvarande:
Björn Johansson, Sigtuna vatten
Tomas Ragnell, Täby
Towe Holmborn, Sollentuna
Christina Saltström, Upplands Väsby
Josefine Malmborg, Sollentuna Energi och Miljö AB
Babette Marklund, Järfälla
Frida Hellblom, Vallentuna
Jurgita Paknia, Roslagsvatten

Styrgrupp frånvarande:
Åsa Söderbergh, Sollentuna (ersättare)
Mathias Lasu, Vallentuna (ersättare)
Johan Algernon, Täby (ledamot)
Mats Nordström, Täby (ersättare)
Marcus Gry, Järfälla (ledamot)
Andreas Fogeby, Järfälla (ersättare)
Andres Veide, Upplands Väsby (ersättare)
Gill Brodin, Sigtuna (ledamot)
Abir Karademir, Sigtuna (ersättare)

Ledningsgrupp frånvarande:
Andreas Jacobs, Täby
Ann Wahlström, Vallentuna
Silje Handeland, Upplands Väsby
Raheleh Joorabechi, Sollentuna

Övriga frånvarande:
Joakim Pansar, Länsstyrelsen

Ledningsgrupp frånvarande
(som har slutat men råkats kallas)
Nadja Anreewitch, Vallentuna
Vendy Lymeus, Roslagsvatten
Erik Palmfjord Smit, Roslagsvatten
Suzanne Asplund, Roslagsvatten

Dagordning

1. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
2. Val av sekreterare och justeringsperson (justering sker via mejl)
Ray Idermark valdes till justerare. Godkännande av minnesanteckningar sker via
mejl. Towe Holmborn valdes till sekreterare.
3. Presentation av styrgrupp och ledningsgrupp
Jonas Riedel hälsade samtliga välkomna. Upprop för tecknande av närvarolista
genomfördes. Vi hälsade Christina Saltström (Upplands Väsby) välkommen.
4. Föregående minnesanteckningar, 2022-05-18
Föregående minnesanteckningar (2022-05-18) godkändes och lades till
handlingarna med vissa justeringar:
Språket ska ses över generellt. Justera bland annat så att ”förtjust” ersätts med
”förskjutits”.
Styrgruppen efterfrågade presentation av slutrapporten från projektet LIFE
Norrviken. Presentation (av Towe) kan göras på nästa möte.
5. Presentation om juridisk utredning gällande diken
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Konsult Jonas Christensen (Ekolagen) presenterade den rapport han inom ramen för
förra verksamhetsplanen tog fram på beställning av vår dagvattengrupp. Tema:
Skydd av dagvattendiken. Presentationen bifogas minnesanteckningarna men bör
inte spridas (via internet eller till en vidare krets). Rapporten kan spridas.
6. Genomgång av aktiviteter i VP 2022
• Kommunal och regional vattenplanering
Ingen aktivitet i VP under året. Towe informerade om att
vattenmyndighetens åtgärdsprogram för 2022-2027 nu har antagits.
Ledningsgruppen ser över om det är aktuellt med aktivitet kopplat till
detta under nästa år.

•

Miljöövervakningen
Alla aktiviteter under miljöövervakning pågår enligt VP. Fel burkar
skickades ut av Eurofins för miljögiftsanalyserna i vatten vilket innebar
analys med fel rapporteringsgräns. De noterade problemet själva och
erbjöd rättelse med omprovtagning.

•

Internbelastning
Ny projektledare på plats i Upplands Väsby. Oklart om upphandling kan
ske under hösten.

•

Dagvatten
Muntlig redovisning av konsult gällande den utredning med tillhörande
rapport som togs fram under 2021 gällande skydd av diken genomfördes
på sittande möte.

•

Biologisk mångfald
Tidplanen är försenad på grund av personella resurser. Tomas ska kolla
om han kan stötta/avlasta Yolanda för att få bättre framfart i projektet.
Samråd med SÖRAB och trafikverket kan förhoppningsvis genomföras i
oktober/november. Driftansvarsfrågan är ännu inte helt löst. Troligtvis
kan själva utrivningarna inte ske förrän under nästa år och måste så
anpassas till lämplig säsong.

•

Jordbruk och djurhållning
Frida visade en presentation som redovisade projektstatus.
Presentationen bifogas minnesanteckningarna. Under året har konsulten
arbetat för att förbättra värdekedjan för gödsel. Konsulterna har försökt
få kontakt med de drygt hundra hästgårdarna i avrinningsområdet för att
göra gårdsbesök. Förhoppningen är att gårdsbesöken ska leda till LOVAansökningar och åtgärder. I år har man besökt 11-13 hästgårdar. En gård
kan vara aktuell för LOVA-ansökning. På flera gårdar har man gett tips
om mindre förändringar för att minska belastningen från hästhållningen.
Konsulten har även genomfört ett studiebesök till Lurbo ridklubb och
kommer genomföra ett studiebesök till Vallentuna ridskola (4 oktober),
men det har varit svårt att få till intresse för studiebesöken.

•

Kommunikation och hemsida
2(4)

Alla mötesanteckningar finns på hemsidan. Oxundas hemsida uppdateras
kontinuerligt vid behov.
•

Studieresa, utbildning, möten
Studiebesök i Täby genomfördes enligt plan i september. Besöket var
mycket uppskattat och välorganiserat.
På dagens möte hölls den planerade föreläsningen om den juridiska
utredningen om diken.
Tre av fyra planerade styrgruppsmöten har genomförts efter detta möte.

•

Administration
Fortlöper enligt plan.

7. Ekonomisk halvårsredovisning
Towe gick igenom ekonomin för det första halvåret 2022. Redovisningen bifogas
minnesanteckningarna. Fakturering till kommunerna har inte skett men sker nu
under hösten (ska vara utskickat).
Vi har ett stort överskott vilket främst förklaras av brist på personella resurser att
driva planerade projekt. Överskott vid årets slut överförs till budget 2023.
8. Aktuellt från kommunerna
Sigtuna:
- I västra Rosersberg bygger man ut större dagvattenanläggningar i
exploateringsområdena.
- Man bygger ut delar av Arlanda stad.
- Man saknar miljö- och vattenplanerare i kommunen.

Sollentuna:
- Bottenbehandlingen av Norrviken för att åtgärda internbelastningen har
avslutats. Projektets slutrapport är klar.
- Håller på att ta fram en plan för prioritering av åtgärder för att undvika
översvämning vid skyfall.
- Ser över saneringsbehov av PFAS på gamla brandstationen (som rinner
ut i Norrviken).
- Har provtagit miljögifter i sediment och mark inför byggnation av nytt
sjösportcentrum i Norrviken. Sedimenten var inte så förorenade som
befarat.
Järfälla:
- Kommunövergripande utredning om dagvattenhantering pågår.
- Genomför grundvattenutredning för hela kommunen. Identifierar viktiga
grundvattenbildningsområden.
Upplands Väsby:
- Håller på att dämma diken i skogsområden som rinner mot Norrviken och
Edssjön.
- Anläggande av Sanda våtmark i Fresta har pågått under något år. Våtmarken
färdigställdes våren 2022.
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-

Ser över möjligheter att anlägga fosfordammar mot Edssjön och Mälaren.
Planerar för ett Skolbäckenprojekt.

Vallentuna:
- Man förbereder upphandling för genomförande av våtmarksparken.
- Kommer klippa vasskorridorer i Vallentunasjön för att gynna fisklek.
- Planerar att göra tvåstegsdiken vid Snapptunaån (uppströms
Vallentunasjön).
Roslagsvatten:
- Håller på att revidera va-planen. Planen har varit ute på internremiss. Man
inväntar ny lagstiftning (uppdatering av LAV) innan antagande så att planen
kan synkas med nya lagrummet.
- Man förbereder upphandling för genomförande av våtmarksparken.
Täby:
- Håller på att anlägga prästgårdsdammen som bland annat tar emot vatten
från Täby kyrkby innan det släpps i Vallentunasjön.
- Förbereder för lågflödesmuddring i Vallentunasjön.
9. Övriga frågor
Towe meddelade att det nya åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt
2022-2027 har antagits av regeringen samt höll en snabb presentation om
åtgärderna. Presentationen bifogas minnesanteckningarna.
10. Nästkommande möte
Nästa styrgruppsmöte hålls den 7 december kl. 13-16, fysiskt möte efterfrågades.
Sollentuna undersöker lämplig plats och uppdaterar inbjudan.

Bilagor:
Minnesanteckningar styrgruppsmöte 2022-05-18_reviderat
Verksamhetsplan 2022
Ekonomisk halvårsredovisning
Presentation Ekolagen Skydd av diken
Presentation delrapportering ÅGS häst
Presentation vattenmyndigheternas ÅGP 2022-2027
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