Minnesanteckningar styrgrupp Oxunda Vattensamverkan
Plats:

Täby

Tid:

Närvarande Styrgrupp:
Carina Knorpp, Sollentuna (ordförande)
Jan Olof Halidén, Upplands Väsby
Maria Tuvesson, Upplands Väsby
Johan Algernon, Täby
Mats Nordström, Täby
Ewa Thorin, Vallentuna
Björn Falkeblad, Järfälla

9.30- 10.30,2015-05-20
Närvarande Ledningsgrupp:
Paola Ponzio, Sollentuna
Nina Lans, SEAB Sollentuna
Jurgita Paknia, Roslagsvatten Vallentuna
Sören Edfjäll, Täby
Andreas Jacobs, Täby
Linda Armyr, Täby
Pernilla Morris, Vallentuna

1) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
2) Val av justeringsperson
Ewa Thorin utsågs att justera dagens minnesanteckningar.
3) Introduktion till Oxunda Vattensamverkan
Paola introducerade nya styrgruppen om vad Oxunda Vattensamverkan är, syfte och mål samt
vad som görs och har gjorts tidigare. Presentation bifogas.
4) Lägesrapport av aktiviteter i VP
a) Kommunal vattenplanering
Aktivitet 1: Åtgärdskarta. Gruppen har tagit fram en projektbeskrivning som ska
förankras i ledningsgruppen. Ska även fungera som upphandlingsunderlag för
konsultstöd.
Aktivitet 2: temamöte för ledningsgruppen angående vattenplanering, utvärdering av de
redan framtagna vattenplanerna.
Aktivitet 3: Gemensamt remissvar till Vattenmyndigheten har ej skrivits. Däremot har
kommunerna tagit hjälp av varandra och varit samstämmiga i sina remissvar.
Kommentarer från styrgruppen:
Ledningsgruppen ska kortfattat redovisa utkomsten av utvärderingen av vattenplan på
nästa styrgruppsmöte. Det är värdefullt med gemensamma remissvar från flera
kommuner, att tänka på inför nästa möjlighet där Oxunda kan yttra sig. Ev kan mån ta
upp samma yttrande i alla kommuner.
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b) Miljöövervakning
Aktivitet 1: Miljö övervakningsprogrammet rullar på, det har varit två provtagningar i år
och inget anmärkningsvärt att rapportera. Slutrapporten för 2014 är något försenad på
grund av att arbetsgruppen haft mycket synpunkter. Ska slutföras innan sommaren. Mail
skickas ut när rapporten läggs upp på hemsidan.
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Aktivitet 2: En sarnmanställning av de uppgifter som finns om miljögifter inom
Oxundaån ska göras. Konsult upphandlad och arbetet har påbörjats. Alla kommuner
måste samla in och skicka iväg sitt underlag. Slutrapport i oktober.
Undersökningarna om miljögifter i Oxundaån fortskrider för att hitta och åtgärda
källorna. Vid provfisket i Vallentunasjön i år ska fisk sparas för att kunna göra
miljö gifts analyser.
c) Dagvatten
Aktivitet 1: Förslaget till uppdatering av den gemensamma dagvattenpolicyn är ute på
remiss hos berörda tjänstemän på kommunerna. Ett förord och försättsblad ska tas fram.
Beslut om missiv till kommunerna kan tas på nästa styrgruppsmöte.
Aktivitet 2: Diskussion har hållits i utökad arbetsgrupp för dagvatten, men arbetet har ej
påbörjats. Ar tänkt att genomföras 2016.
Aktivetet 3: Arbetsgruppen bevakar frågan.
d) Biologisk mångfald
Aktivitet 1: Uppdrag om kompletteringen av databasen vad gäller äldre karteringar är
utlagt på konsult.
Aktivitet 2: Kan göras på två sätt, via extern konsult eller via någon kommuns GISavdelning. Insamling av kommunernas behov och datasystem pågår.
Aktivitet 3: Rapporten från 2014 analyserad och förslag framtagna. Ev kan vi använda
resterande budget för Biologisk mångfald för att genomföra någon av åtgärderna.
e) Kvarnsjön
Utredning om källor för näring samt skötselplan är framtagna. Ska presenteras för
markägaren. Upplands Väsby funderar på projekt som kan genomföras för att förbättra
vattenkvaliteten i Kvarnsjön.
f) Jordbruket
Aktivitet 1: Oxunda Vattensamverkan har blivit beviljade LOVA-bidrag från
Länsstyrelsen för att kunna bedriva ett projekt kring minskat näringsläckage från
jordbruksmark och hästhållning. Ett informationsmöte för markägare har hållits. Femton
markägare deltog. En noggrann kartering av våthetsindex genomförs för att se var
åtgärder såsom strukturkalkning och fosfordammar gör bäst nytta.
Hushållningssällskapet som driver det praktiska i projektet kommer att göra direktbesök
hos dessa markägare och verksamhetsutövare. En information om projektet hålls för
ledningsgruppen innan sommaren.
Aktivitet 2: Ingen rapportering.
g) Information
Aktivtet 1-5: genomförda eller löpande uppgifter.
Aktivetet 6: Det kommer flera intressanta konferenser till hösten.
Aktivitet 7: Till nästa styrgruppsmöte kommer utbildning om fosforbindning i sediment.
h) Norrviken
I Sollentuna har det tagits fram egenkontrollprogram för skötsel av alla
dagvattendammar och områden utan rening har identifierats. Samverkan pågår med
Miljökontoret för att så stränga krav som möjligt ska kunna ställas på
verksamhetsutövaren innan dagvattnet släpps på dagvattennätet.
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4- Övrigt aktuellt från kommunerna
Vid den efterföljande exkursionen i Täby visades flera , v T"h
uy visades Mera av Täbys vattenvårdsprojekt.
5. Övriga frågor

6. Nästkommande möten
Nästa möte är den 11 november kl 12 0 0 - 1 * nn ^
Återkommer med plats.

°°

•i ^
C h

m l e d s

m

e

d

e n

gemensam lunch.

Mötets avslutning

Canna Knorpp^Éofande

Ewa Thorin, justerare

Paola Ponzio
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