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Lars Söderström, strateg
011 - 15 13 15

Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2014-04-09
Närvarande: Mårten Arnberg, Christer Frey, Cecilia Ambjörn, Jan-Olov
Johnson, Stefan Hagfeldt, Hans Revenhorn, Peter Malmsjö, Lars Svensson,
Anna Amrén och Lars Söderström.
Från VA-gruppen: Nirmala Kahrimanovic, Pontus Edqvist och Stephanie
Liebgott.
Frånvarande: Karin Johnsson, Eva Karlsson, Magnus Gullstrand
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och mötet godkänner dagordningen
2. Föregående mötesanteckningar
Jan-Olov Johnson återkommer under 2, punkt 7 ; med informationen att
Länsstyrelsen gjort en undersökning av det så kallade släckvattnet och den
visar att vattenkvaliteten inte har påverkats.
Jan-Olov kommenterar även under 7, en pågående förstudie om fria
vattenvägar för vandringsfisk i Motala Ström; att vad gäller kraftstationen
vid Fiskeby så finns tidigare utredningar gjorda som bör tas fram. De
gjordes av WSP, förmodligen då stationen senast rustades upp.
Med dessa kommentarer godkänner mötet föregående minnesanteckningar.
3. Rapport från och styrning av VA-grupp, Dagvattengrupp och
Vattendirektivsgrupp
Frågan bordlägges till nästa möte den 11 juni 2014.
4. Rapport från Vattenrådens valda företrädare
Det finns inget att rapportera till denna gång.
5. Ljura Bäck och Ensjön – översvämningskartering och förstudie
åtgärder
Presentation av utredningen från WSP av Peter Hedenquist. Rapporten i sin
helhet är beställd av och levereras till stadsbyggnadskontoret, fysik
planering. Presentationen visar en modell över Ljura bäcks
översvämningsområden, vid olika scenarier; 100-årsflöde, 1000-årsflöde
och högsta beräknade flöde samt ett 100-års havsvattenstånd på 2,38 meter.
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För att minska översvämningsrisken redovisas olika förslag till åtgärder;
exempelvis rensning av bäckfåran (en film från 50-talet där bäckfåran
rensats gav en aha-upplevelse…), sänkning av Ensjön för att öka
magasineringskapaciteten, våtmarker med dämmen vid tillrinnande bäckar.
6. Synpunkter och konsekvenser om hur underlaget tas fram för
uppdatering av VA-planen
VA-gruppen har inkommit med en skrivelse till LeVa där de belyser
problemen med att bebyggelsegrupper tidsmässigt skjuts fram i tiden i VAplanen. Gruppen framhåller att styrdokumentet Riktlinjer för vatten- och
avlopp i bebyggelsegrupper i Norrköpings kommun (antagen i KS: 2010-0201, § 50 och reviderad 2011-11-29, § 371); anger att behovet att bygga ut
allmänt VA ska värderas av områdets miljöbelastning och inte styras av att
detaljplanering och andra utredningar drar ut på tiden. Att förändringar görs
av tidplanen som inte har stöd av riktlinjerna, försvagar riktlinjernas
trovärdighet och det uppdrag som VA-gruppen har fått; att årligen upprätta
och uppdatera VA-planen utifrån riktlinjerna.
Dokumentet redovisar även områdesspecifika synpunkter. Gruppen tar
också upp problem kring information och förväntningar från boende i
områden som VA-planen omfattar, samt hur tillsyn av avlopp i dessa
områden sker.
Redovisning av den därpå följande diskussionen och dess beslut redovisas
under ny punkt
6–7, diskussion och beslut
7. Byggnads- och miljöskyddsnämndes skrivelse till LeVa om
revidering av VA-planen
Byggnads- och miljöskyddsnämnden informerar via en skrivelse LeVagruppen om att flera områden i VA-planen återkommande senareläggs vid
uppdateringen av planen. Nämnden föreslår även att riktlinjerna för vattenoch avlopp i bebyggelsegrupper i Norrköpings kommun följs, det vill säga
att ett område ska värderas utifrån områdets miljöbelastning, vilket är
antalet hushåll i området och närmaste recipients känslighet.
Redovisning av den därpå följande diskussionen och dess beslut redovisas
under ny punkt
6–7, diskussion och beslut.
6 – 7, diskussion och beslut
Då punkt 6 och 7 gällde samma fråga, redovisas diskussionen och beslut
tillsammans.
Nirmala :
Det är ett problem att områden i VA-planen förskjuts framåt i tiden, ofta på
grund av att detaljplanearbetet flyttats fram. När ett område finns med i
planen, tolkas det ofta av de boende som att ansvaret för att starta ett
planarbete alltid ligger på kommunen, menar gruppen. Det behövs att de
boende, speciellt i områden där nyexploatering inte är tänkt att ske, får
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tydligare information om att en detaljplanen ska initieras av de boende
själva. Detta betyder inte heller att byggrätten kommer att ökas.
Cecilia Ambjörn:
Varför förskjuts planen, då det inte behövs detaljplaner för att bygga ut VA?
Lars Svensson:
Vid stora förändringar behövs kunskapen om områdets framtida utformning
för att kunna dimensionera och bygga rätt. Idealet är planläggning före
utbyggnad av VA, i undantagsfall går det att bygga ut VA först.
Pontus Edqvist:
Vi behöver trycka hårdare på miljöaspekten. Dessa områden är de värsta ur
miljösynpunkt. Behovet av en lösning är stor och kommunen är skyldig att
ordna detta när behovet finns. Idag styrs detta mer av ordningen av
detaljplaner än miljöbehovet.
Christer Frey:
Lösningen är att kommunen har fler områden framme med färdiga
detaljplaner.
Anna Amrén:
Det är viktigt med tydlighet mot de boende i dessa områden, nuvarande
förhållande är ohållbart. VA-planen styr inte efter riktlinjerna och det är
allvarligt att det blir ett miljö- och hälsoproblem med VA-situationen i vissa
av dessa områden. Marby och Ludden är mest angelägna att få klara med
VA-utbyggnad.
Peter Malmsjö:
Tyvärr har vi inte klarat att hålla de tider för detaljplanearbetet som VAplanen anger.
Lars Svensson:
Många av områdena i VA-planen blir dyra att åtgärda, där särtaxa kommer
att behövas användas. LeVa-gruppen har ett ansvar för att arbeta för att
detaljplanearbetet och VA-utbyggnaden går i takt, LeVa-gruppen har ju som
uppdrag att samordna kommunens arbete inom området.
Stephanie:
Miljöinspektörer får samtal om att det är miljöproblem inom områdena i
VA-planen. Idag gör vi inga inventeringar av enskilda avlopp i dessa
områden, då en utbyggnad av VA ligger i planen…
Hans Revenhorn:
För flertalet av dessa områden finns ingen finansiering för detaljplanarbetet
via exploateringsmedel, det finns inga externa parter som ska exploatera
områdena. Stadsplaneringsnämnden har heller inga medel för att ta fram
detaljplaner i sådana områden. Det betyder att det krävs politiska beslut om
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tillkommande resurser, om det ska vara möjligt att detaljplanelägga dessa
områden.
Cecilia Ambjörn:
VA-gruppen anger i sin skrivelse tre områden där det är angeläget med VAutbyggnad, de är : Marby – Unnerstad, etapp 2 (Dalen-Unnerstad), VångaSund samt Ludden.
Går det verkligen inte att komma över de hinder som finns för att ordna VA
i dessa områden?
Mårten Arnberg:
Alla parter har nog viljan att följa VA-planen, men saker händer längs
vägen. Dock är det så att riktlinjerna måste gälla.
Mötet är överens om att riktlinjerna gäller och samtliga inblandade parter
inom kommunen måste samverka för att forcera VA-tidplanen så att de mest
angelägna områdena kan förses med kommunalt vatten - och avlopp.
LeVa-gruppen beslutar att:
1. Riktlinjer för vatten- och avlopp i bebyggelsegrupper i Norrköpings
kommun gäller som styrdokument för utbyggnad av kommunens
allmänna VA-anläggning.
2. VA-gruppen får uppdraget att se över VA-planen igen, parallellt
med den tidplan som finns för framtagandet av detaljplaner, och
redovisa för LeVa-gruppen till nästa möte. I redovisningen ska
redovisas synpunkter på prioriteringsordningen samt vilka problem
som gruppen idag ser med tidplanen.
3. Stadsbyggnadskontoret lyfter frågan om att det idag saknas resurser
för att ta fram detaljplaner; till politiken.

8. Uppföljnings av arbetet med VA-problemområden 2013
Mötet beslutar att bordlägga frågan till nästa möte den 11 juni 2014.
9. VA-plan 2014 - 2024
Mötet beslutar att bordlägga frågan till nästa möte den 11 juni 2014.
10. Ansvarsfördelning av öppna dagvattenanläggningar – Södra
Vrinnevi
Ett protokoll från möte 2014-03-17 redovisas. Parterna
(Stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret och Norrköping Vatten AB) har
överenskommit om ansvarsfördelning av öppna dagvattenanläggningar,
främst för att kunna återta projekteringen av Södra Vrinnevi.
En uppmärksam ledamot av LeVa uppmärksammar en felskrivning på sidan
3, fjärde stycket under Beslut: Näst sista ordet i stycket ska vara ”utanför” i
stället för det ”utför”, som där nu står.
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11. VA-utbyggnad i Klinga
Magnus Jonsberg, Mex, redovisar nuvarande läge vad gäller exploateringen
av industrimarken i Klinga, där nu en permanent dragning av VA-ledningar
är klar. Magnus ställer också en principiell fråga om kostnaden för
framdragning av VA i områden där alla tomter ännu inte är sålda. Ska VAkollektivet ligga ute med pengarna till dess att anslutning sker (och därmed
stå för risken), eller ska kommunen betala anslutningen och sedan sälja
tomten med VA-anslutning?
Lars Svensson och mötet i övrigt tycker att som princip bör kommunen
ordna med VA fram till tomtgräns i dessa områden och att VA-kollektivet
inte belastas av denna skuld.
12. Planeringssituationen i Graversfors
Mårten Arnberg berättar att på senaste presidieberedningen så redovisades
de underlag som nu finns framme. Alla utredningar kring buller är nu klara.
Länsstyrelsen har ett förslag att dela detaljplanen i två delar och gå vidare
med de fastigheter som klarar bullerfrågan. Förslaget till beslut som
redovisades beredningen var att säga nej till Länsstyrelsens förslag och att
Norrköpings kommun vill ha ett, helt planområde.
Jan-Olov Johnson kommenterade informationen med att det var en bra och
klok inriktning att arbeta för ett planområde och inget annat.
Hans Revenhorn framhåller att lagstiftningen vad gäller omgivningsbuller
och bostäder kan komma att ändras under närtid, det finns skäl att se vad
som detta kan innebära.
13. LOVA-ansökan båtbottentvätt i Herstaberg
Gunnar Engdahl, Mex, berättar att Länsstyrelsen har beviljat kommunens
LOVA-ansökan för detta lokala vattenvårdsprojekt. Det innebär ett bidrag
med högst 475 000 kronor och det ska färdigställas senast sista september
2014. Mötet gratulerar Gunnar till en bra ansökan som fick ett lyckat
resultat!
14. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Anna Amrén berättar att Länsstyrelsen har slutbetalat det senaste LOVAbidraget. Det området som nu ska inventeras är de områden som har
Slätbaken som recipient och arbetet startar efter den förste maj.
Hans Revenhorn undrar om det finns några nulägesvärden i Slätbaken att
utgå från när resultatet ska värderas? Lars Svensson berättar att det finns via
Motala Ströms Vattenvårdsförbunds mätningar. Lars berättar också att
överföringsledningen från Söderköping till Slottshagens reningsverk
kopplas in i slutet på året. Detta blir på sikt en stor förbättring av
vattenstatusen i Slätbaken.
13. Nästa möte
Nästa möte är på onsdag den 11 juni 2014, mellan klockan 09.00 – 12.00.
Vid anteckningarna; Lars Söderström
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