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”Oxunda Vattensamverkan är ett miljöprojekt där sex 

kommuner gått samman för att minska föroreningarna 

och förbättra vattenkvaliteten inom Oxundaåns 

avrinningsområde.” 

• Sedan december 1998 

http://www.oxunda.se/
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Oxunda Vattensamverkan syftar till att  

 
• Initiera och systematisera det 

vattenvårdsarbete som 

kommunerna utför inom 

Oxundaåns avrinningsområde. 

• Oxunda Vattensamverkan ska 

också sträva efter att koordinera 

vattenvårdsarbetet med den 

statliga vattenförvaltningen och 

med övrigt vattenvårdsarbete 

inom berörda kommuner. 

• Gemensamt 

miljöövervakningsprogram 
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2013 - Regional provtagning miljögifter i abborre 

och sediment 

• IVL fiskar aborre i 

Oxundasjön som 

sedan analyseras. 

• Miljögiftssituationen i 

sjön och troligtvis i 

avrinningsområdet. 

• Tillägg: haltbestämning 

av miljögifter i 

ytsedimentprover. Ger 

en bild av sjöns interna 

belastning av 

miljögifter. 

Källa: 

http://www.svenskfisk.se/1093.aspx 
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PCB - kraftigt förhöjda halter 
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Ytterligare utredning – Sigtuna kommun 

 

Sigtuna kommun gör ytterligare 

undersökningar i samband med 

exploateringsplaner våren 2014 –  

Bekräftar de höga halterna vid tre nya 

provpunkter. 
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IVL rapport – metaller och stabila 

organiska ämnen i Oxundasjön 
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Provtagning Edssjön och Väsbyån  

• Provtagning av fisk och 

sediment i Edssjön samt 

sediment i Väsbyån 

(endast PFOS och PCB) 
• Parametrar fisk: kvicksilver, PCB (7 st 

icke dioxinlika) klorerade pesticider 

(DDT, klordan, Lindane) 

Hexaklorbensen, Bromerade 

flamskyddsmedel (PBDE) samt 

perfluoroktansulfat (PFOS) 

• Sediment: PAH:er, klorbensener, 

hexaklorbensen, klorerade pesticider, 

HCBD, Dikofol, PCB (7 st 

indikatorgener), PFOS, TOC, N, P, 

ftalater, PBDE, nonylfenoler, 

etoxylater, metaller, tennorganiska 

föreningar 
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PCB i Väsbyån 

• Spår i Väsbyån- om 

än låga- av PCB  

• Indikerar påverkan 

 

140 µg/kg ts av ∑PCB7 i 

transportbottensediment 
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Ursprung: 

• Dagvattenledningar till Väsbyån 

– läckage? 

• Passiv provtagning i Väsbyån 

• Gamla synder! 

• Nya synder? Muddring, nya 

utsläpp 

Ansvarsfördelning! 

Åtgärder – Oxundasjön exempel 

• Ta bort all bottensediment? 

• Binda bottnarna? 

• Utfiske? 

• Utökad rening  av dagvatten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa steg - detektivarbete 

Information till allmänheten 

Ur Vi i Väsby 26 okt -1 nov 2013  

Fördjupad analys och åtgärd 


