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Handläggare, titel, telefon

Magnus Gullstrand, fysisk planerare
011-15 19 66

Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2014-02-19
Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson, Eva Karlsson, Christer Frey,
Cecilia Ambjörn, Jan-Olov Johnson, Stefan Hagfeldt, Hans Revenhorn, Peter
Malmsjö, Lars Svensson, Anna Amrén, Lars Söderström och Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Gunnar Bredin (anmält förhinder).
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns. Efter en
fråga beslutades att pappersutskicken till LeVa-politikerna ska fortsätta
tillsvidare. Tjänstemännen som biträder LeVa får som tidigare endast
utskickade handlingar per mejl.

►

►
Postadress
Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

2. Föregående mötesanteckningar
Punkt 3; Mårten Arnberg lyfter att det är beklagligt att arbetet med
Dagvattenplanen avstannat på grund av resursbrist inom tekniska kontoret.
Lars Söderström informerar om att bakgrunden är att tekniska kontoret inte
haft något uppdrag att delta i arbetet med Dagvattenplanen. Han har
tillsammans med Leif Lindberg fått i uppdrag av kommundirektören att ta
fram ett förslag på hur resursbristen kan lösas. Mårten Arnberg framhåller att
LeVa på nästa möte vill ha en återrapportering från tekniska kontoret om att
resurser nu finns så att de kan delta i arbetet. Tills dess bör även en
ansvarsfördelnings överenskommelse om öppna dagvattenanläggningar ha
tagits fram.
Punkt 6; För programarbetet för Ensjön har tidplanen justerats till samråd
tidigast omkring sommaren 2014.
Punkt 7; Magnus Gullstrand informerar om Grönholmarna (som tidigare hette
Lilla och Stora Granholmen) och att dessa mellan 1943-1970 var F13:s
skjutmål. Under perioden 1970-1978 har Försvarsmakten genomfört fyra
saneringar på öarna. Länsstyrelsen bedömer att trots saneringarna är risken
stor att det finns ammunitionsrester och andra föroreningar kvar bland annat i
vattnet runt öarna. Grönholmarna ägs av Naturvårdsverket sedan 1967. 2002
blev öarna ett naturreservat. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för öarna, men
tidigare då Fortifikationsverket ägde öarna hade Generalläkaren inom
Försvarsmakten miljötillsynsansvaret. Jan-Olov Johnson framhåller att
Norrköping Vatten och Avfall AB (NoVA) återkommer på nästa möte med
information om och i så fall hur släckvatten från den före detta militära
verksamheten eventuellt kan ha påverkat vattenkvaliteten i Glan.
Anteckningarna godkänns och kommer att läggas ut på kommunens
webbplats.
Besöksadress
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 13 28
011-15 00 00 (vxl)

Telefax
011-10 09 35

E-post
fysiskplanering@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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3. Rapport från och styrning av VA-grupp, Dagvattengrupp och
Vattendirektivsgrupp
- VA-gruppen:
Arbete pågår med revidering av VA-planen. Gruppen har även diskuterat
vilka konsekvenser ändringar i planen får och då framförallt när områden
tidsmässigt flyttas framåt. Med anledning av det kommer en skrivelse att tas
fram till nästa LeVa-möte. Arbete ska påbörjas med uppföljning av arbetet
med VA-problemområden 2013. Arbete har skett med att ta fram ett förslag
till svar på vattenmyndighetens årliga återrapporteringsenkät. VA-gruppen
informerar om att VA-utbyggnaden till Viudden har avstannat på grund av
dimensioneringsproblem med anledning av kommunens köp av Stora Trostad
gård. Hur bör detta hanteras vidare?
Lars Svensson framhåller att NoVA vill veta antalet nya tomter i närområdet
till Viudden då det är avgörande för om det blir särtaxa eller inte. Hans
Revenhorn upplyser om att området, Glans södra strand, finns med i den
gemensamma översiktplanen för Linköping och Norrköping från 2010 som
ett område för bebyggelseutveckling och med en framtida pendeltågstation
efter att Ostlänken är klar 2028. Området kommer även att ingå i den nya
översiktsplanen för staden vars arbete startar i år och beräknas ta cirka 2-3 år.
Stadsbyggnadskontoret (SBK) har fått extra resurser tilldelade för
översiktsplanering. Köpeärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige i
mars. Ägaren säljer gärna Stora Trostad till kommunen och den fastigheten
kommer därefter att ingå i kommunens markreserv. Peter Malmsjö framhåller
att NoVA är mycket välkomna att delta i arbetet med den nya översiktsplanen
för staden. Mårten Arnberg framhåller att möjligheten till kommunalt förköp
inte finns längre och att det är viktigt att alla deltar i arbetet med den nya
översiktsplanen för staden.
- Dagvattengruppen:
Arbetet med Dagvattenplanen är vilande. Arbete har skett med rutinen och
checklistan för beställning av dagvattenutredningar.
- Vattendirektivsgruppen:
Arbete har skett med att fortsätta stötta arbetet i Nedre Motala ströms och
Bråvikens (NMSB) vattenråd och dess tre arbetsgrupper; för Ensjön, Glan
samt Jonsbergsån och Varaån. Arbete pågår med att ta fram en Vattenplan för
de statusklassade vattenförekomsterna i kommunen. Arbete har skett med att
ta fram ett förslag till svar på vattenmyndighetens årliga
återrapporteringsenkät som ska skickas in senast den 28/2.
4. Rapport från vattenrådens valda företrädare
Cecilia Ambjörn framhåller att anläggande av våtmarker i Södra Vrinnevi
och vid Öbonäsdiket är viktigt för att förbättra vattenkvaliteten i Ensjön. Hon
framhåller även att arbetsformerna i Arbetsgruppen för Glan bör ses över
och att den frågan vid behov kommer att hanteras inom NMSB:s vattenråd.
Karin Jonsson informerar om att verksamheten inom Söderköpingsåarnas
vattenråd har återstartat och att ett möte kommer att hållas den 6/3.
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5. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om att utredningsarbetet nu är klart.
Bakgrunden till arbetet är att länsstyrelsen ställt en fråga till kommunen om
kommunen kan gå med på att upphäva en del av detaljplanen för Norra
Kungssten som antogs 2009. Orsaken till det är buller från järnvägen. Inom
utredningsarbetet har SBK tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning
inkluderande en riskanalys och stadsjuristen har tagit fram ett PM som utrett
frågan om inlösen av fastigheter. Resultatet av utredningen redovisas liksom
de olika alternativen som studerats. Ett av resultaten innebär att kommunen
inte ska medge att länsstyrelsen upphäver en del av detaljplanen då det är
bättre att hålla ihop området än att olika delar får olika planbestämmelser.
Utredningen liksom detta förslag till beslut föreslår SBK att lyfta till
stadsplaneringsnämnden (SPN) den 24/4. Det är viktigt att ett nytt
planuppdrag från SPN för att fortsätta planarbetet i Graversfors ges först efter
att den nya bullerlagstiftningen trätt i kraft vilket planeras ske i januari 2015.
Hans Revenhorn framhåller att nuvarande planuppdrag i Graversfors bör
avslutas i slutet av detta år och nya uppdrag ges först efter att den nya
lagstiftningen trätt i kraft vilket även länsstyrelsen framhållit som viktigt.
Alternativet med en inkapsling (ny tunnel) bör studeras närmare ihopkopplat
med möjligheten att skapa nya tomter i Graversfors.
Christer Frey, Jan-Olov Johnson och Cecilia Ambjörn framhåller att detta
alternativ är intressant då det skapar möjligheter till nya bostäder och att
särtaxa för VA-utbyggnaden i Graversfors därmed kan undvikas.
6. LOVA-ansökan båtbottentvätt i Herstaberg
Magnus Gullstrand informerar om att ansökan skickades in den 30/1. Syftet
med ansökan om bidrag är för att kunna uppföra en spolplatta vilken skulle
möjliggöra spolning av båtar exempelvis en gång per år inför
vinterförvaringen.

►

Jan-Olov Johnson undrar när besked kommer om LOVA-bidraget från
länsstyrelsen. Hans Revenhorn framhåller att i arbetet med översiktsplanen
för landsbygden kommer lokaliseringsområden för båtbottentvätt och
spolplatta bland annat i Arkösund att tas fram. Spolanläggningen i
Herstaberg ska vara klar i höst inför upptagningen av båtar. Mårten Arnberg
framhåller att LeVa ger Magnus Gullstrand i uppgift att höra med
länsstyrelsen om när beskedet om LOVA-bidraget kommer.
7. Enkätsvar om återrapportering till vattenmyndigheten
Magnus Gullstrand går igenom förslaget till enkätsvar samt pekar på
skillnaderna jämfört med förra årets enkätsvar. Jan-Olov Johnson tar upp om
det pågående projektet med förstudie om fria fiskvägar i Motala ström och
tycker att en fiskhiss vid vandringshindret Bergsbron-Havet som har en
fallhöjd på 8 meter skulle vara en bra lösning. Magnus Gullstrand informerar
om tidplanen för förstudien, vilken utförs av en konsult med
Hushållningssällskapet som huvudman och som planeras bli klar i september
i år. NMSB:s vattenråd har beslutat att medfinansiera denna förstudie.
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Förstudien kommer bland annat att innehålla förslag till åtgärder för att
bygga bort vandringshindren i Motala ströms så att fisken på lång sikt kan
vandra ända upp till Vättern. Mårten Arnberg framhåller att LeVa godkänner
enkätsvaren.
8. Vattenmyndighetens referensgrupp för åtgärdsprogram
Magnus Gullstrand informerar om att han som representant för Norrköpings
kommun ingår i vattenmyndighetens referensgrupp för framtagandet att ett
nytt åtgärdsprogram för statusklassade vattenförekomster. Magnus
Gullstrand efterlyser en kontaktperson från vardera NoVA och bygg- och
miljökontoret som han kan diskutera och stämma av med inför och efter
mötena i referensgruppen. Lars Svensson framhåller att Christian Rydh blir
NoVAs kontaktperson och Anna Amrén återkommer i frågan.
9. Budget för vattendirektivsåtgärder för perioden 2014-01-01– 2014-12-31
Magnus Gullstrand presenterar det inför mötet utskickade förslaget till
budget. Peter Malmsjö informerar om att dessa pengar i första hand ska
användas utanför VA-verksamhetsområdet. Inom VA-verksamhetsområdet
är NoVA ansvarig i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster. Beloppet
70 000 kronor är den del som SBK bekostar. I arbete med revideringen av
riktlinjerna för dagvattenhantering är det viktigt att få med om
ansvarsfördelningen så att den blir tydlig. Lars Svensson framhåller att det är
viktigt att Dagvattenplanens åtgärder arbetas in i de nya riktlinjerna.
Kommunen ska äga dokumentet även om NoVA självklart kommer att delta i
arbetet med dess framtagande. Lars Söderström och Hans Revenhorn
instämmer i att det ska vara ett kommunalt dokument samt att de nya
riktlinjerna ska beslutas av kommunfullmäktige. Cecilia Ambjörn framhåller
att det är viktigt att i lägesrapportens stapeldiagram ta med alla år.

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa godkänner budgeten för
vattendirektivsåtgärder efter att fotnot 3 om revideringen av riktlinjerna för
dagvattenhantering har ändrats i enlighet med att beloppet 70 000 kronor är
den del som SBK maximalt bidrar med. Oavsett vad kostnaden blir ska den
delas lika på tre, det vill säga mellan SBK, tekniska kontoret och NoVA.
10. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Anna Amrén informerar om att LOVA-rapporten nu har godkänts av
länsstyrelsen och bidraget på cirka 350 000 kronor kommer därmed att
betalas ut till kommunen. Förra året inventerades cirka 700 enskilda avlopp
och av dessa har cirka 120 ansökt om tillstånd. I år ska cirka 220 enskilda
avlopp inventeras runt Slätbaken. Just nu arbetar miljö- och hälsoskydd med
mycket efterarbete från inventeringen av de cirka 700 avloppen.
11. Försvarets utökade flyg- och skjutverksamhet i Vättern och ny
gruvbrytning vid Norra Kärr i Ödeshög
Lars Svensson lyfter detta med anledning av att Vättern är råvattentäkt och
som uppströms liggande sjö även påverkar Glan nedströms. Hur bevakar
kommunen dessa frågor? Anna Amrén framhåller att ärendet sannolikt
kommer att hanteras i mark- och miljödomstolen och att Norrköpings
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kommun inte kommer att ges tillfälle att yttra sig då dessa frågor inte ligger
inom kommunens gränser. Peter Malmsjö och Magnus Gullstrand informerar
om att dessa frågor bevakas och har lyfts inom Vätternvårdsförbundet och
Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger
Magnus Gullstrand i uppgift att lyfta dessa frågor med länsstyrelsen i
Östergötland samt med Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns
vattendistrikt. Frågorna ska även tas upp på nästa länssamråd den 20/3.
12. Kulvertering av Torshagsån i Åby
Hans Revenhorn informerar om att ärendet varit uppe på rotelmötet den 14/1
och att enligt tidplanen kommer rivningen av byggnaderna som mark- och
exploatering inom SBK ansvarar för att ske ner till bottenplattan och utföras
under perioden maj-juni 2014. Bottenplattorna behålls för att strandskyddet
inte ska utsläckas inom den del av fastigheten som inom kommande
detaljplaneläggning ska bibehållas för nyexploatering.
Därefter är det tekniska kontorets ansvar att inom de delar av detaljplanen
som kommer att föreslås som naturmark ta fram en tidplan för
genomförandet av borttagandet av kulvert, asfalt med mera i anslutning till
bäcken. Detta arbete kan påbörjas så snart rivningen av anslutande byggnad
är genomfört det vill säga efter den 30/6. Kulverten ligger inte under
byggnaden och berörs därför inte av rivningen. Däremot är det en fördel att
betongtäckningen över bäcken finns kvar vid rivningen för bättre åtkomst
och som skydd mot föroreningar från rivningen. Hans Revenhorn framhåller
även att i avtalet om markköpet är saneringskostnaderna beaktade.
Cecilia Ambjörn framhåller att det är viktigt att ovan beskrivna åtgärder som
är tekniska kontorets ansvar förs in i tekniska nämndens uppdragsplan för
2015.
13. Övrigt
Inget.

►

14. Nästa möte
Nästa möte är onsdag den 9 april, kl 13:30-16:00. Mårten Arnberg framhåller
att studiebesöket till Lagerlunda utgår. Mötena därefter är onsdag den 11 juni,
kl 9:00-12:00, fredag den 19 september, kl 9:00-12:00, torsdag den 30
oktober, kl 9:00-12:00 och fredag den 12 december, kl 9:00-12:00.

Vid anteckningarna
Magnus Gullstrand
► = En uppgift som ska göras, ett godkännande av en riktlinje/förslag eller något
annat viktigt med koppling till uppgiften eller riktlinjen/förslaget.

