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011-15 19 66

Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2013-04-11
Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson, Eva Karlsson, Christer Frey,
Cecilia Ambjörn, Gunnar Bredin, Jan-Olov Johnson, Stefan Hagfeldt, Hans
Revenhorn, Lars Svensson, Anna Amrén, Åsa Hoffmann, Therese Boman (punkt
10), Stephanie Liebgott (punkt 10) Gunnar Engdahl (punkt 13 och 14) och
Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Peter Malmsjö (anmält förhinder) och Lars Söderström (anmält
förhinder).
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns.
2. Föregående mötesanteckningar
Punkt 3; Norra delen av detaljplanen för södra Vrinnevi vann laga kraft i
oktober 2012. Ytor för dagvattendammar finns med i denna del. Punkt 7;
Finspångs kommun har i princip inventerat alla enskilda avlopp inom Glans
tillrinningsområde. 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 uppföljning av tidigare VA-rådgivningsprojekt i flera
områden. Arbete har även skett med att ta fram en ny arbetsmetodik för VArådgivning som kallas Erbjudande VA-rådgivning. I korthet innebär den att
minst 51 procent av antalet fastigheter i ett område måste stå bakom en
ansökan om VA-rådgivning för att den ska kunna starta. Arbete har skett med
uppföljning av VA-arbetet 2012 samt med revidering av VA-planen.
- Dagvattengruppen:
Arbete med ansvarsfördelningen pågår och är just nu på en intern
remissrunda. Frågan om ansvarsfördelningen ska bli klar till och presenteras
på LeVa-mötet i juni. Ansvarsfördelningen för Ljurabäck ingår i detta arbete.
Förslagsvis flyttas punkt 14 till nästa LeVa-möte då Lars Söderström kommer
att delta.
- Vattendirektivsgruppen:
Arbete har skett med att fortsätta stötta arbetet i Nedre Motala ströms och
Bråvikens (NMSB) vattenråd och dess tre arbetsgrupper; för Ensjön, Glan
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och Jonsbergsån. Nästa vattenrådsmöte är den 23/5. Arbete har skett med
förberedelser inför samrådsmötet den 17/4 då Vattenmyndigheten kommer hit
angående remissen om Arbetsprogram med tidtabell och översikt av
väsentliga frågor inklusive miljöbedömning. Arbete har också skett med att
samordna framtagandet av ett kommungemensamt yttrande över ovanstående
remiss som kommer att lyftas till stadsplaneringsnämnden (SPN) för beslut i
maj. Arbete har även skett med att ta fram en vattenplan för de statusklassade
vattenförekomsterna med syfte att uppnå god vattenstatus.
4. Rapport från Vattenrådens valda företrädare
Inget att rapportera.

►

5. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om att brevet idag ska skrivas under av Hans
Revenhorn och Lars Svensson för att sen skickas ut till boende i området.
Samma information som i brevet kommer även att läggas ut på kommunens
webbplats. Åtgärdsprogrammet mot omgivningsbuller ska till
kommunfullmäktige (KF) för antagande den 17/6. Gunnar Bredin framhåller
att utifrån den information som framfördes igår på workshopen om buller
blev det tydligt att det blir svårare att bygga i Graversfors. Anna Amrén
framhåller att det även blev tydligt att buller leder till hälsoproblem.
6. Ensjön
Magnus Gullstrand informerar om att fysisk planering ska träffa
Söderköpings kommun den 30/4 för att återstarta arbetet med programmet
inför detaljplan för området söder om Ensjön. Mårten Arnberg och Hans
Revenhorn framhåller att på grund av resursbrist inom
stadsbyggnadskontoret (SBK) men även inom andra berörda förvaltningar
samt med anledning av ändrad lagstiftning bland annat gällande
gatukostnadsutredningar går det inte att snabba på planarbetet.

►
►

7. Uppföljning av arbetet med VA-problemområden 2012
Magnus Gullstrand presenterar uppföljningen. Mårten Arnberg framhåller att
LeVa godkänner uppföljningen. Mårten Arnberg framhåller också att LeVa
ger VA-gruppen i uppgift att till nästa LeVa-möte redovisa för 2013 hittills
nedlagda kostnader samt en budget för resterande del av året.
8. VA-plan 2013-2024
Magnus Gullstrand presenterar förslaget till VA-plan 2013-2024 samt går
igenom vilka ändringar som gjorts jämfört med nu gällande plan.
Huvudorsaken till förändringarna i VA-planen, vilka innebär att flera
områden tidsmässigt flyttats en eller flera år framåt i tiden, är resursbrist
inom SBK (fysisk planering och mark- och exploatering) och inom bygg och
miljökontoret (miljö- och hälsoskydd). Utöver resursbrist beror det för Sidus
även på pågående dialog med Trafikverket, Graversfors – utredningsarbete,
Marby-Unnerstad – Marbystrand måste bli klar först och
gatukostnadsutredning, Söder om Ensjön – gatukostnadsutredning och
resursbrist i Söderköpings kommun, Torps villasamhälle – tvist om tillgång
till mark för VA-ledningar, Göten – med anledning av BDT (bad, disk och
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►

tvätt) avlopp samt att det enligt pågående arbete med översiktsplanen för
landsbygden (ÖP-L) inte är lämpligt med ett tillägg till detaljplanen för större
byggrätter vilket om det skulle genomföras sannolikt skulle leda till fler
permanentboende i området. Med anledning av ÖP-L har även ändringar
gjorts i Skarpenberga/Berga och i Skarpenberga samt i Viudden men där är
översvämningsrisken huvudorsaken. Vånga Sund har flyttats fram på grund
av ÖP-L och Klingstad på grund av Graversfors. Ludden har lagts till som ett
nytt VA-problemområde i VA-planen. Mårten Arnberg framhåller att LeVa
godkänner VA-plan 2013-2024 efter att VA-utbyggnaden i Vånga Sund
flyttats fram två år samt kompletterats med tre år, det vill säga fram till och
med 2020. VA-planen går nu till SPN för beslut om antagande.
9. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Miljö- och hälsoskydd inom bygg och miljökontoret (BMK) arbetar nu med
att inventera enskilda avlopp inom Glans vattenskyddsområde. En
sommarvikare har anställts. Fram till och med oktober ska cirka 700 enskilda
avlopp inventera. Mer information kommer att ges på nästa möte.
10. Ansökan om enskilt avlopp inom områden som är planerade för
kommunal VA-utbyggnad
Therese Boman och Stephanie Liebgott från miljö- och hälsoskydd
informerar om detta problem. Miljö- och hälsoskydd avslår som regel sådana
ansökningar. Kommunen kan om vissa förutsättningar är uppfyllda bli
ersättningsskyldig för inlösen av enskilda avlopp inom områden där
kommunalt VA ska byggas ut. Detta har dock ännu inte prövats juridiskt. Om
miljö- och hälsoskydd får in klagomål måste de sätta förbud för utsläpp av
avloppsvatten.

►

11. Havs- och vattenmyndighetens (HaV) förslag om miljöskatt för att få
bort olagliga enskilda avlopp
Anna Amrén informerar om att HaV har fått ett regeringsuppdrag att utreda
vad som kan göras med de cirka 300 000 enskilda avlopp som inte är
godkända idag i Sverige. HaV har studerat styrmedel (en extra skatt eller
avgift) och kommunernas roll i hanteringen av detta problem. Rapporten som
är första delen i en större utredning ska bli klar den 30/6. Hur kommunerna
framöver kan komma att påverkas av detta är idag oklart. I Norrköpings
kommun kvarstår cirka 2000 enskilda avlopp att inventera och lösa. Mårten
Arnberg framhåller att LeVa ger VA-gruppen i uppgift att i budgeten som de
ska ta fram till nästa möte särskilt studera om delar av VArådgivningspengarna kan användas till en Lägesrapport och eller som ett
extra tillskott till miljö- och hälsoskydd för inventering av enskilda avlopp.
12. VA-projektering i Göten
Lars Svensson informerar om att Norrköping Vatten AB (NoVa):s styrelse
tagit beslut om investeringar för ett kretsloppsanpassat avloppssystem i
Göten. Den 29/4 föreslås beslut tas av kommunfullmäktige om VAverksamhetsområde och särtaxa i Göten. Genom den för Göten speciella
avloppslösningen blir det per fastighet något billigare än normaltaxan.
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13. Båtuppläggningsplatser
Gunnar Engdahl från mark- och exploatering (MEX) inom SBK informerar
om att Sulo Vattovaara från kultur- och fritidskontoret som också skulle
deltagit på denna punkt med mycket kort varsel meddelat honom förhinder.
Alvar båtar (Herstaberg Marina AB) har ett arrendekontrakt med kultur- och
fritidskontoret vilket därmed tar emot arrendeintäkterna. Avtalet går ut den 1
juli 2014. Om avtalsparterna är överens kan ett nytt avtal tecknas tidigare. På
tjänstemannanivå har arrendeintäkterna liksom en avtrappning av dessa till
förmån för mark- och exploatering diskuteratas. Kontakt har även tagits med
Alvar båtar. Vid ett nytt arrendeavtal bör SPN vara den kommunala
avtalsparten. Beslut om avtalspart kan behöva tas av berörda nämnder, det
vill säga kultur- och fritidsnämnden och SPN. För en båtbottentvätt med en
gjuten spolplatta kommer sannolikt provtagning och marksanering krävas på
grund av föroreningar i marken. Omkring år 2006 utreddes ett alternativ som
både möjliggör Alvar båtar och Norrleden. Ett annat alternativ är att
kommunen eventuellt löser in anläggningen inom cirka 10 år. En viktig
faktor är att kommunen inte får gynna en enskild.

►
►

►

Anna Amrén framhåller att miljö- och hälsoskydd kan hjälpa till med råd och
stöd angående marksaneringen, men det är verksamhetsutövarens ansvar att
åtgärda. Mårten Arnberg framhåller att LeVa anser att kultur- och
fritidskontoret ska beskosta provtagning och marksanering i området. På
nästa LeVa-möte ska MEX och kultur- och fritidskontoret tillsammans
redovisa hur arbetet går, bland annat med frågan om arrendeintäkterna.
14. Ljurabäck
Mårten Arnberg framhåller att Dagvattengruppen sedan tidigare har i
uppdrag att ta fram ett förslag till lösning av ansvarsfrågan inkluderande
Ljurabäck och presentera det på LeVa-mötet den 13 juni.
15. Övrigt
a) Resurser; Hans Revenhorn och Anna Amrén informerar om att både SBK
och BMK har hos politiken ansökt om 10 respektive 2,5 nya tjänster föra att
minska resursbristen.
b) Byggakuten; Mårten Arnberg informerar om Byggakuten som utöver han
själv består av Robert Tenselius och att de fått i uppdrag från KF att
undersöka vad som kan göras för att öka byggandet i kommunen.
16. Nästa möte
Torsdag den 13 juni, kl 13:30-16:00 och därefter fredag den 13 september, kl
9:00-12:00, onsdag den 30 oktober, kl 9:00-12:00 och onsdag den 11
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.
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