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Handläggare, titel, telefon

Magnus Gullstrand, fysisk planerare
011-15 19 66

Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2014-06-11
Närvarande: Mårten Arnberg, Christer Frey, Gunnar Bredin, Jan-Olov Johnson,
Stefan Hagfeldt, Peter Malmsjö, Lars Svensson, Anna Amrén, Lars Söderström
och Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Karin Jonsson (anmält förhinder), Eva Karlsson (anmält
förhinder), Cecilia Ambjörn (anmält förhinder) och Hans Revenhorn (anmält
förhinder).
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns efter att
punkten MSV lagts till under Övrigt. Jan-Olov Johnson upplyser om att
mycket skrot hittats i strömmen då den tillfälligt tömts på grund av bygget av
huset Katscha. Gunnar Bredin framhåller att strömmen borde tillfälligt
tömmas för skräprensning vartannat år.

►

2. Föregående mötesanteckningar
Anteckningarna godkänns och kommer att läggas ut på kommunens
webbplats.
3. Rapport från och styrning av VA-grupp, Dagvattengrupp och
Vattendirektivsgrupp
- VA-gruppen:
Arbete har skett med revidering av VA-planen. Arbete har skett med
uppföljning av VA-arbetet för 2013. Gruppen har även tagit fram skrivelsen
Redovisning av synpunkter på prioriteringsordningen samt problem med
tidplanen.
- Dagvattengruppen:
Lars Söderström informerar om att tekniska nämnden beviljat tekniska
kontoret 300 000 kronor i år för klimatanpassning med fokus på dagvatten
och för nästa år är 600 000 kronor beviljade. De beviljade pengarna motsvarar
en ny tjänst eller motsvarande inköp av konsulttjänster. Gruppen arbetar med
planering av ett seminarium om klimatanpassning och dagvatten för politiker
och tjänstemän under hösten.
En genomgång av översvämningsutredningen för Ljurabäck och Ensjön har
genomförts i Dagvattengruppen och en överlämning av utredningen till
Norrköping Vatten och Avfall AB (NoVA) har gjorts.

Postadress
Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

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

1(6)

NORRKÖPINGS KOMMUN

MÖTESANTECKNINGAR

2(6)

Vårt diarienummer

Stadsbyggnadskontoret

2014-07-03

SPN 2008/0017 303

Peter Malmsjö informerar om att resultatet av utredningen ska in i den nya
översiktsplanen för staden så att mark reserveras för dagvattenhantering och
höga flöden orsakade av översvämningar. Det är viktigt att alla aktörer är med
i arbetet med den nya översiktsplanen för staden samt att både kortsiktiga och
långsiktiga frågor belyses.
Lars Svensson framhåller att Ljurabäckutredningen ska tas upp på NoVA:s
styrelsemöte på måndag. En eventuell ny reglering av Ensjön kan leda till
stora konsekvenser. NoVA är nu mycket mer engagerade och involverade i
planarbetet än tidigare som till exempel i Östra Saltängen och Resecentrum
med södra Butängen. Mårten Arnberg framhåller att vi alla varit duktiga på
att lyfta fram helhetsperspektivet bland annat om klimatanpassning och
dagvatten. Jan-Olov Johnson framhåller att en ny reglering av Ensjön (en
sjösänkning) är en stor och svår åtgärd och att det finns enklare och bättre
åtgärder att genomföra som exempelvis förbättrad rensning i Ljurabäck. Lars
Svensson framhåller att båda åtgärderna kan behövas.
Magnus Gullstrand informerar om att konsekvenserna för vattenkvalitén i
Ensjön vid en eventuell sjösänkning är viktiga att utreda närmare i det
fortsatta arbetet. En sänkning av Ensjön skulle med stor sannolikhet leda till
försämrad vattenkvalitet och att därmed miljökvalitetsnormerna för vatten för
Ensjön inte klaras. Lars Söderström informerar om att arbetet med
Dagvattenplanen är vilande men att det förhoppningsvis snart kan återstarta
tack vare de extra resurserna som tekniska kontoret fått beviljat.
- Vattendirektivsgruppen:
Arbete har skett med att fortsätta stötta arbetet i Nedre Motala ströms och
Bråvikens (NMSB) vattenråd och dess fyra arbetsgrupper; för Ensjön, Glan,
Jonsbergsån och Varaån samt den nybildade arbetsgruppen för Vadsbäcken.
Arbete pågår med att ta fram en Vattenplan för de statusklassade
vattenförekomsterna i kommunen.
4. Rapport från vattenrådens valda företrädare
Jan-Olov Johnson informerar om att han var på Finspångsåarnas senaste
vattenrådsmöte. På det mötet gavs information om arbetet med skapande av
ett vattenskyddsområde för sjön Hunn. En redovisning gavs också om
vattenprovtagningar med mera från Bergska skolan i Finspångs kommun.
Den planerade avloppskvällen i Finspång blir i höst istället. Frågan om
påverkan på Glan kvarstår men kommer att tas upp senare.
Mårten Arnberg informerar om att han varit på ett seminarium på Linköpings
universitet (Campus Norrköping) om klimatanpassning och han informerade
då om att Norrköpings kommun kommit långt bland annat när det gäller
översvämningsfrågan.
Jan-Olov Johnson informerar om stormötet i Nedre Motala ströms och
Bråvikens vattenråd den 8 maj. Mötet hölls vid Strömparken och var
uppskattat av de som deltog. Utöver information om vattenrådets verksamhet
gavs information även om Strömparken med Lekbäcken samt om föreningen
Cityfiske i Norrköping. Stormötet avslutades med att prova på att fiska i
strömmen vilket var mycket uppskattat av de som deltog.
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5. Uppföljning av arbetet med VA-problemområden 2013
Magnus Gullstrand går igenom det inför mötet utskickade dokumentet. På
tillhörande kartbilaga uppmärksammas att Göten har fel färg, området ska
vara blått då arbete pågår. Lars Svensson informerar om att
kommunfullmäktige tidigare beslutat om att bygga ut ett BDT (bad, disk- och
tvätt)- avlopp med vakuumtoaletter och att ett verksamhetsområde för
spillvatten ska bildas i hela Göten. NoVA har nu efter juridisk konsultation
stött på problem om vakuumtoaletter bland annat gällande drift och vad som
händer om någon i området kräver dricksvatten vilket riskerar att innebära att
NoVA, långt efter att BDT-avloppet är klart blir skyldiga att bygga ut
kommunala dricksvattenledningar ifall detta prövas i Statens VA-nämnd. I
Södertälje tillämpar de inte skapande av VA-verksamhetsområde vid
utbyggnad av BDT-avlopp. Norrköpings modell i Göten skulle bli en mix
vilket inte är förenligt med lagen om allmänna vattentjänster (LAV).
Med bakgrund av ovan ska därför NoVA igen utreda alla tänkbara alternativ
inklusive att ett traditionellt VA-verksamhetsområde skapas. Jan-Olov
Johnson kompletterar med att tidigare innan BDT-avloppet var planerat att
byggas ut och det skulle bli ett traditionellt VA-verksamhetsområde skulle
det även bli en mycket stor särtaxa som den enskilde fastighetsägaren skulle
tvingas att betala och nu är vi tillbaks där igen. Lars Svensson informerar om
att NoVA skickat ut ett informationsbrev till fastighetsägarna i Göten om att
NoVA ska utreda frågan igen.
6. VA-plan 2014-2025
Magnus Gullstrand går igenom det inför mötet utskickade dokumentet som
innehåller motiven till tidsmässiga justeringar för olika VA-problemområden.
Under Ludden står det fel i dokumentet, extra resurser för planarbetet har
sökts men de har ännu inte beviljats. Ett nytt område, Vildvattnet (söder om
Furingstad) har tillkommit i VA-planen då det består av fler än 10 fastigheter
och många av fastigheterna i området inte har godkända
avloppsanläggningar.
Peter Malmsjö framhåller att extra medel har ansökts
för planarbetet i Ludden och att det arbetet ska inledas med att ett program
tas fram. Gunnar Bredin framhåller att Trafikverket för många år sedan
meddelat att de inte kommer att tillåta att avloppsledningar från Sikudden
dras under järnvägen på grund av skredrisken. Denna risk ökar då stora hus
uppförs längs Bråvikens norra strand. Peter Malmsjö informerar om att
stadsbyggnadskontoret (SBK) även ansökt om extra medel för att studera
skredrisken längs Bråvikens norra strand, från Sikudden till Krokek.

►

Anna Amrén informerar om att bygg- och miljökontoret kommer att
förelägga en fastighetsägare i Unnerstad om förbud av avloppsutsläpp.
Problemet är att den fastighetsägaren (en småbarnsfamilj) är
permanentboende i Unnerstad. Ifall fastighetsägaren bygger ut en egen
enskild avloppslösning kommer de inte att få ersättning för denna då det
kommunala VA-nätet byggs ut i området. Magnus Gullstrand informerar om
att frågan om Unnerstad kommer att tas upp i VA-gruppen och att gruppen
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återkommer med information på nästa möte.
Mårten Arnberg framhåller att en möjlighet för kommunen genom de nya
ändringarna i plan- och bygglagen (PBL) bland annat med de så kallade
attefallshusen är att områden kan tas upp på en lista för vilka
attefallshusåtgärderna inte tillåts genom exempelvis höga kulturhistoriska
värden i berörda områden. Anna Amrén informerar om att bygg- och
miljökontoret under hösten kommer att genomföra informationsaktiviteter
om de nya ändringarna i PBL. Gunnar Bredin framhåller att attefallshusen
kan leda till ökad belastning på VA-nätet då dessa hus ska kunna innehålla
kommunalt VA. Husen kan också leda till en ökad risk för skred genom att
belastningen på marken ökar.

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa godkänner VA-plan 2014-2025
inklusive att texten, efter att ovan om motiven till de tidsmässiga
justeringarna i VA-planen jämfört med nu gällande VA-plan ändrats
angående Ludden. LeVa godkänner också att VA-plan 2014-2025 med
tillhörande motiveringstext läggs ut på kommunens webbplats efter att VAplan 2014-2025 antagits i stadsplaneringsnämnden (SPN) vilket planeras ske
under hösten.
7. Redovisning av synpunkter på prioriteringsordningen samt problem med
tidplanen
Se under punkt 6, VA-plan 2014-2025, ovan.
8. Ekonomi VA-rådgivning år 2014
Magnus Gullstrand går igenom det inför mötet utskickade dokumentet som
innehåller en beskrivning av varför VA-rådgivningen i år behöver mer
resurser. En orsak till det är bland annat att området Kullerstad kyrkby
ändrats från Erbjudande VA-rådgivning till VA-rådgivning för att området till
övervägande del består av permanentboenden samt dessutom att arbetet med
Erbjudande VA-rådgivning för minst tre VA-problemområden (Broby,
Skarpenberga/Berga och Skarpenberga kommer att starta i år i enlighet med
VA-plan 2014-2025.
Utifrån tidigare ställningstagande i LeVa anser VA-gruppen att
riktlinjerna för vatten och avlopp inte behöver uppdateras i år.
Det samma gäller framtagandet av en ny lägesrapport. VA-gruppen föreslår
att de i budgeten för vattendirektivsåtgärder för 2014 avsatta resurserna för
uppdatering av riktlinjerna för vatten och avlopp (40 000 kronor) och för
framtagandet av en lägesrapport (40 000 kronor) kan skjutas på framtiden.
VA-gruppen föreslår att dessa 80 000 kronor i år istället används till VArådgivning. Jan-Olov Johnson framhåller att det i Skarpenberga finns en klar
enskild VA-anläggning.

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa godkänner ovan förslag vilket innebär
att de 80 000 kronorna kan användas till VA-rådgivning. LeVa ger även VAgruppen i uppgift att inom VA-rådgivningsprojektet för Skarpenberga
uppmärksamma den enskilda VA-anläggningen i området.
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9. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om att utredningsarbetet är klart och att det
liksom dess resultat och förslag till fortsatt hantering av ärendet
presenterades i början av april för politikerna i SPN:s presidie. Presidiet har
nu att fundera på och ta ställning till SBK:s förslag.
Förslaget innebär i korthet att en storskalig bullerskyddsåtgärd (inkapsling)
av järnvägen genomförs samt att fördjupningen av översiktsplanen för
Graversfors ändras och nya detaljplaner tas fram för att möjliggöra nya
bostadstomter i området. Detta skulle leda till ett större underlag för
offentlig- och kommersiell service samt till den framtida pendeltågsstationen
i Graverfors vilket sedan 2001 även föreslås i fördjupningen av
översiktsplanen. Nya bostäder i Graversfors skulle även minska risken för att
det krävs särtaxa för utbyggnad av kommunalt VA i hela
Graversforsområdet.
Lars Svensson framhåller att han tycker SBK:s förslag låter bra. Jan-Olov
Johnson framhåller att utan nya tomter i området skulle det bli dyrt, det vill
säga särtaxa för VA-utbyggnaden. Mårten Arnberg framhåller att om förlaget
blir verklighet är det viktigt att fördjupningen av översiktsplanen ändras
varför ärendet även bör lyftas i ÖP-beredningen. För några månader sedan
hade vi ett möte med några boende i området och de är mycket angelägna om
att få kommunalt VA.
10. Mem
Magnus Gullstrand informerar om att Göta Kanalbolag framfört att det under
sommaren med anledning av besöksnäringen råder bristande
dricksvattenförsörjning i Mem.
Lars Svensson upplyser om att NoVA har lämnat ett flertal offerter till dem
med erbjudande om VA-anslutning via en överföringsledning till Tåby eller
Fristad. Jan-Olov Johnson framhåller att styrelsen för samfälligheten i Mem
vill ha kontakt med kommunen för att diskutera frågan. Magnus Gullstrand
informerar om pågående arbete med översiktsplanen för landsbygden vilken
kommer att föreslå en bebyggelseutveckling i Mem. Översiktsplanen
planeras att gå ut på samråd tidigast i början av 2015.
Lars Svensson framhåller att det idag inte finns ett VA-verksamhetsområde i
Mem men att det vore bra med nya tomter på orten vilket kan leda till att
kostnaden för en framtida VA-utbyggnad då blir lägre. Mårten Arnberg
framhåller att ett programarbete inför detaljplan för Mem skulle kunna
påbörjas innan översiktsplanen för landsbygden är antagen. Anna Amrén
föreslår att hon skulle kunna sammankalla olika representanter från berörda
förvaltningar till ett möte med Kanalbolaget.
►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger Anna Amrén i uppdrag att
sammankalla till och ordna ett möte med Göta Kanalbolag så snart som
möjligt.
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11. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Anna Amrén informerar om att cirka 30 enskilda avlopp inom Slätbakens
avrinningsområde ska börja inventeras efter sommaren. Brev till berörda
fastighetsägare angående inventeringen har skickats ut. I år kommer miljöoch hälsoskydd att ta betalt för inventeringen, detta på grund av att de inte
fått några särskilda anslag beviljade för inventering av enskilda avlopp från
byggnads- och miljöskyddsnämnden.
12. Övrigt
a) MSV; Magnus Gullstrand informerar om att Motala Ströms
Vattenvårdsförbund (MSV) tagit fram en jubileumsrapport med anledning av
att förbundet firar att det är 50 års sedan omfattande kontrollprogram med
provtagningar av olika ämnen i vattendrag, sjöar och längst kusten startade.
Rapporten delas ut. MSV:s jubileumsrapport kan beställas på
www.motalastrom.org eller på e-post: sekretariat@motalastrom.org.

►

13. Nästa möte
Nästa möte är fredag den 19 september, kl 9:00-12:00. Mötena därefter är
torsdag den 30 oktober, kl 9:00-12:00 och fredag den 12 december, kl 9:0012:00.

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.

