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011-15 19 66

Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2014-10-30
Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson, Christer Frey, Cecilia Ambjörn,
Gunnar Bredin, Jan-Olov Johnson, Stefan Hagfeldt, Hans Revenhorn, Peter
Malmsjö, Lars Svensson, Anna Amrén, Lars Söderström, Maja Pålsson, Merja
Willman (punkt 5) och Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Eva Karlsson.
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns.

►

►

►

2. Föregående mötesanteckningar
Punkt 4 Dagvattenåtgärd i Åby och ansvarsfrågan om dagvatten och
Ljurabäck; På nästa möte önskas en redovisning om medel för hantering av
dagvatten orsakade av klimatförändringarna har förts in i kommunens budget
för 2015 samt om medel finns reserverade för detta inom tekniska kontoret
och stadsbyggnadskontoret. Mårten Arnberg och Cecilia Ambjörn lyfter
fram att det är viktigt att det finns medel reserverade i budgeten för tekniska
kontoret avsedda för ospecificerade investeringsåtgärder för
klimatanpassning. Ett uppdrag om klimatanpassning finns med i budgeten
som kommer att lyftas till kommunfullmäktige för beslut den 15/12. Mårten
Arnberg framhåller att det är viktigt att den politiska samverkan mellan
berörda nämnder effektiviseras inte minst med tanke på att
klimatanpassningsåtgärder kräver ett helhetsperspektiv. Mårten Arnberg
framhåller att LeVa ger Lars Söderberg i uppgift att ta med sig förslaget om
att ett ospecificerat investeringsbelopp för klimatanpassningsåtgärder bör
föras in i tekniska nämndens budget för 2015, 2016 och 2017.
Punkt 6 VA i Unnerstad; Föreslaget datum (25/11, kl 17:00) för ett
dialogmöte med de boende i området godkändes. Magnus Gullstrand får i
uppgift att mejla inbjudan om dialogmötet till alla i LeVa.
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 samt förberedelser inför
dialogmötet med boende och fastighetsägare i Unnerstad den 25/11.
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- Dagvattengruppen:
Lars Söderström visar uppdragsspecifikationen med effektmål och
projektresultat för framtagandet av en utredning om ansvarsfrågan för
dagvatten. Konsulten (WSP) som fått detta uppdrag har tidigare fått
uppdraget att ta fram nya riktlinjerna för dagvattenhantering för att bland
annat få in mer fokus på klimatanpassning än vad som är fallet i gällande
riktlinjer. Eftersom ansvarsutredningen är mer prioriterad ska konsulten
fokusera på denna framför riktlinjerna. Hans Revenhorn framhåller att det är
viktigt att de blivande huvudmännen för gator och dagvattenanläggningar
(tekniska kontoret och Norrköping Vatten och Avfall AB - NoVA) är med i
ett tidigt skede i planarbetet och ställer krav på att tillräckliga ytor för dessa
funktioner avsätts i planerna.
Mårten Arnberg framhåller att det är viktigt att informationen om att
kommunen arbetar med klimatanpassningsåtgärder kommer ut i media och till
kommuninvånarna så att de liksom byggherrar generellt blir medvetna om att
klimatanpassning kostar pengar. Genom klimatförändringarna kommer nu ett
100-årsregn oftare än tidigare och att behovet av åtgärder (exempelvis i form
av cedumtak som klarar att absorbera upp till ett 10-årsregn) därmed ökar
liksom medvetenheten om att hårdgjorda ytor skapar dagvattenproblem.
Jan-Olov Johnson informerar om att NoVA inför bygget av nya bostadshus
vid Idrottsparken just nu bygger sex stycken underjordiska dagvattenmagasin
och att NoVA snart kommer att bjuda in LeVa samt tjänstemän i berörda
förvaltningar till ett studiebesök för att se på dessa. Även media kommer att
bjudas in till ett studiebesök där.
Hans Revenhorn framhåller att Ensjöns nivå och Ljurabäck bör utredas mer
och att sjön inte får stiga mer än vad som anges i gällande vattendom.
Tekniska kontoret får studera detta. Lars Svensson påminner om att
ansvarsfrågan och därmed fördelningen av kostnader för åtgärder i Ljurabäck
endast i vissa delar är löst och att tills frågan är helt löst tar NoVA på sig
kostnaderna.
►

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa till nästa möte önskar information om
ansvarsutredningen om dagvatten och dess tidplan. Eftersom det är mycket
angeläget att få ett beslut om ansvarsfrågan om dagvatten i
kommunfullmäktige ska tidplanen vara så snäv som möjligt och därmed bör
en kortare remisstid på högst en månad till berörda nämnder och NoVAs
styrelse räcka. Magnus Gullstrand får i uppgift att be nämndsekreteraren Mats
Appel att ta fram en så snäv tidplan för remisshanteringen till berörda
nämnder och bolag som möjligt.
- 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 Vadsbäcken. Nästa vattenrådsmöte är den
26/11 då kommer länsstyrelsen att informera om ett tillsynsprojekt över
Skutbosjön och Dovern. Arbete pågår med att ta fram en Vattenplan för de
statusklassade vattenförekomsterna i kommunen. Tidplanen för vattenplanen
är att den tidigast tas upp i LeVa i december för godkännande och därefter
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lyfts till stadsplaneringsnämnden (SPN) för antagande under kvartal 1 2015.

►

4. Rapport från vattenrådens valda företrädare
Inget att rapportera. Jan-Olov Johnson undrar hur långt arbetet med
förstudien om fria fiskvandringsvägar i Motala ström har kommit. Magnus
Gullstrand undersöker detta.
5. Kort information om framtagande av riktlinjer för klimatanpassning
Merja Willman informerar om detta som kommunstyrelsens kontor fått i
uppdrag att ta fram med bakgrund av kommunfullmäktiges beslut den 29/9.
Uppdraget ska ske i samarbete med berörda förvaltningar och bolag och
resultera i en förvaltningsövergripande verksamhetsplan, en tidplan när
åtgärder ska vidtas samt en ansvarsfördelning. Uppdragets historik
redovisas. Klimatanpassning kommer till stor del att handla om
att fatta kostsamma och långtgående beslut under mer eller mindre osäkra
förutsättningar. Ett viktigt underlag till uppdraget är länsstyrelsens
regionala klimatanpassningsplan som lyft fram fyra prioriterade områden
kopplat till klimatanpassning. Dessa fyra är vatten (nederbörd och havsnivå),
samhällsviktiga verksamheter, samhällsbyggnad och folkhälsa. Karin
Jonsson framhåller vikten av att klimatanpassningsåtgärder genomförs och
att det består av två delar; de akuta åtgärderna och de mer långsiktiga
åtgärderna.
6. VA-plan 2014-2025
Magnus Gullstrand presenterar den reviderade VA-planen. Ändringarna har
gjorts utifrån de synpunkter som framfördes på förra mötet om Unnerstad
och Graversfors. I korthet innebär ändringarna att detaljplanearbetet och VAutbyggnaden i Unnerstad tidigareläggs och att inga nya detaljplaner görs och
att VA-frågan löses genom VA-rådgivning i Graversfors. Anna Amrén
framhåller att VA-rådgivning i Graversfors kan bli svårt och att det endast
löser avloppsfrågan inte dricksvattenfrågan men att det är okey att det prövas.

►

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa godkänner den reviderade VA-planen
för 2015-2025 och att den ska lyftas till stadsplaneringsnämnden för beslut i
januari 2015.
7. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Anna Amrén informerar om att inventeringsarbetet nu fokuserar på
Slätbakens avrinningsområde och att ett stort antal brev skickats ut och 40
platsbesök genomförts hittills i år. Mycket efterarbetet från LOVA-projektet
återstår. Nu har cirka tre fjärdedelar av de enskilda avloppen inventerats.
Lars Svensson påminner om att avloppsöverföringsledningen från
Söderköping till Slottshagens reningsverk är positivt för Slätbaken men att
färdigställandet av ledningen är något försenad och troligen blir klar först
efter årsskiftet. Cecilia Ambjörn efterlyser information och en karta som
visar vilka områden med enskilda avlopp i kommunen som hittills är
inventerade och åtgärdade. Till nästa möte tar Anna Amrén med denna
information samt en karta.
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8. Övrigt
Lars Svensson nämner att på nästa möte avser han och Anna Amrén att
informera om kommunalt VA i Göten och Mem.
Mårten Arnberg och Hans Revenhorn informerar om att inom SESAMprojektet pågår arbete med att se över hur kommunen kan arbeta än mer
effektivt och samordnat. Inför den nya mandatperioden är det naturligt att se
över även hur den politiska samordningen bör se ut vilket bland annat
omfattar de tre politiska samordningsforumen LeVa, ÖP-beredningen och
Roteln och om denna struktur är optimal för att få en så stor samordning som
möjligt.

►

9. Nästa möte
Nästa möte är den 12 december, kl 9:00-12:00. Ett önskemål om julmat på
detta möte har framförts.

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.

