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Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2013-06-13
Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson, Christer Frey, Jan-Olov Johnson,
Stefan Hagfeldt, Peter Malmsjö, Anna Amrén, Gunnar Engdahl (punkt 11) och
Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Eva Karlsson (anmält förhinder), Cecilia Ambjörn (anmält
förhinder), Gunnar Bredin (anmält förhinder), Hans Revenhorn, (anmält
förhinder) Lars Svensson (anmält förhinder), Åsa Hoffmann (anmält förhinder),
Lars Söderström (anmält förhinder) och Sulo Vaattovaara (anmält förhinder).
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns.
2. Föregående mötesanteckningar
Punkt 8; Peter Malmsjö informerar om att Magnus Gullstrand kommer att
vara ansvarig handläggare och projektledare för alla detaljplaner som
redovisas i VA-plan 2013-2024, som exempelvis planen för Marbystrand.
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. Arbete
har även skett med att ta fram en ny arbetsmetodik för VA-rådgivning som
kallas Erbjudande VA-rådgivning. Arbete har skett med uppföljning av VAarbetet 2012 samt med framtagande av VA-plan 2013-2024. Denna VA-plan
kommer den 19/6 att gå till stadsplaneringsnämnden (SPN) för beslut om
antagande. Uppföljningen kommer att gå till SPN för godkännande och
därefter till kommunstyrelsen. Gruppen har inte hunnit ta fram ett förslag till
budget för VA-rådgivningspengarna för resterande del av 2013, men
återkommer med det på nästa möte. Nedlagda kostnader som belastat VArådgivningskontot hittills i år är 24 371 kronor.
- Dagvattengruppen:
Arbete har skett med ansvarsfördelningen av dagvattenfrågan inklusive
Ljurabäck. Ett förslag till lösning på ansvarsfrågan kommer att skickas ut
inför nästa LeVa-möte i september samt även presenteras på det mötet.
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- 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. Arbetsgruppen för Ensjön planerar att under
hösten ordna ett studiebesök till den nya våtmarken söder om Ensjön. Nästa
vattenrådsmöte är den 12/9. Remissyttrandet har den 28/5 godkänts av SPN
och skickats in till Vattenmyndigheten. Arbete pågår med att ta fram en
vattenplan för de statusklassade vattenförekomsterna med syfte att uppnå god
vattenstatus. Imorgon (14/6) kommer några från gruppen att delta på ett möte
med länsstyrelsen om en enkät om klimatanpassning som kommunen fått.
Mårten Arnberg upplyser om att länsstyrelsen nu ser över strandskyddet för
alla vattendrag, sjöar och havet vilket är en fråga om vi bör följa. Detta
särskilt med tanke på att se vilka vattenförekomster som kan få mer än 100
meter i strandskydd. Magnus Gullstrand informera om att kommunen fått en
remiss från länsstyrelsen om riksintresse för anläggningar för
vattenförsörjningen.

►

4. Rapport från vattenrådens valda företrädare
Jan-Olov Johnson informerar om en enkät om vattenrådens arbete som
Finspångs kommun låtit en examensarbetare skicka ut. Finspångs kommun är
klar med inventeringen av enskilda avlopp. Mårten Arnberg framhåller att
LeVa ger Magnus Gullstrand i uppdrag att kontakta Söderköpings kommun
för att höra om vad som händer i Söderköpingsåarnas vattenråd samt i
arbetsgruppen för Gisselöån.
5. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om att Åtgärdsprogrammet mot
omgivningsbuller ska till kommunfullmäktige (KF) för antagande den 17/6
och därefter kommer utredningsarbetet om Graversfors att återstarta.
Tidplanen är den samma som redovisats i brev till de boende i området samt
finns på kommunens webbplats, det vill säga att arbetet tidigast kommer att
bli klart vintern 2013/2014 för att under första kvartalet 2014 gå till SPN för
beslut bland annat om svaret på länsstyrelsen hemställan. Innan ärendet går
till SPN kommer det att lyftas i LeVa. Under hösten kommer dialog att ske
med länsstyrelsen i ärendet. Den 2/7 kommer processansvarig för
detaljplanering Fredrik Wallin och Magnus Gullstrand träffa representanter
från de boende i området.
6. Ensjön
Magnus Gullstrand informerar om att ett möte med Söderköpings kommun
kommer att hållas den 22/8 för att då ta fram en tidplan samt diskutera
upplägget av programarbetet inför detaljplan för området söder om Ensjön.

►

7. Ansvarsfördelning för dagvatten inklusive Ljurabäck
Ärendet tas upp på nästa möte.

►

8. Kostnader och budget för 2013
Ärendet tas upp på nästa möte.
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9. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Anna Amrén informerar om miljö- och hälsoskydds arbete med inventering
av enskilda avlopp som just nu pågår inom Glans avrinningsområde. 2000
enskilda avlopp har inventerats och målet för vilket LOVA-bidrag beviljades
är därmed redan uppfyllt. Men cirka 200 enskilda avlopp återstår och till
dessa saknas det i år ekonomiska resurser inom bygg och miljökontoret till
att inventera. Avrapportering om det LOVA-finansierade projektet sker i
oktober. För att i år även klara av att inventera de återstående 200 enskilda
avloppen önskar bygg och miljökontoret att ytterligare 160 000 kronor
beviljas från VA-rådgivningspengarna till detta inventeringsarbete.
Finspångs kommun är klar med sin inventering av enskilda avlopp och
avloppen kommer att åtgärdas inom en två- till treårsperiod.
►

►

►

Mårten Arnberg framhåller att de av LeVa sedan tidigare beviljade 140 000
kronorna till miljö- och hälsoskydds arbete med inventering av enskilda
avlopp endast gäller till och med 2013. Enligt Peter Malmsjö är detta belopp
och tidsram ok för stadsbyggnadskontoret (SBK). Mårten Arnberg framhåller
att LeVa ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att till nästa möte undersöka
om fysisk planering kan bidra med ytterligare pengar från VArådgivningskontot vilket, om så är fallet, också skulle gälla endast för i år.
10. VA-projektering i Göten
Jan-Olov Johnson informerar om att detaljprojektering pågår utifrån
kommunfullmäktiges beslut från den 29/4. Mårten Arnberg framhåller att
LeVa anser att denna punkt nu kan tas bort från dagordningen på kommande
möten i LeVa då ärendet kommit så långt att det endast ska verkställas
genom utbyggnaden av det kretsloppsanpassat avloppssystemet i Göten.
11. Båtuppläggningsplatser
Gunnar Engdahl från mark- och exploatering (MEX) inom SBK informerar
om att han har träffat företrädare för Alvar båtar (Herstaberg Marina AB) och
att de inte har kommit så långt i utformningen av spolplatteanläggningen
utöver att den ska vara portabel samt cirka 20 gånger 30 meter för att få plats
med två båtar i bredd. Att anläggningen ska vara portabel innebär att den lätt
ska gå att flytta samt i princip inte kräver någon marksanering. Alvar båtar
ska enlig dem själva stå för finansieringen av anläggningen. MEX har
påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt arrendeavtal med ambitionen att det
ska bli påskrivet och börja gälla från årsskiftet. Men detta under förutsättning
att SBK och kultur- och fritidskontoret blir överens om det nya avtalet.
Utöver en spolplatta ska det nya avtalet bland annat rymma tre fallfärdiga
bryggor samt frågan om återinvestering.
Jan-Olov Johnson framhåller att han tycker att ärendet tagit alldeles för låg
tid och att det ät fel att kultur- och fritidskontoret fortfarande tar emot
arrendeintäkterna utan att göra i princip några återinvesteringar i
anläggningen. Det är en brist att kultur- och fritidskontoret inte heller på
detta LeVa-möte är närvarande. Jan-Olov Johnson framhåller att enskilda
visst får gynnas om det handlar om att erbjuda service som inte annars finns i
kommunen som exempelvis en spolplatta för båtar. Peter Malmsjö framhåller
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►

att ärendet borde lyftas upp på politisk nivå mellan SPN och kultur- och
fritidsnämnden (KFN). Mårten Arnberg påminner om att LeVas roll endast är
att samordna olika vattenrelaterade frågor och att det är nämnderna som tar
beslut, men han kommer själv, eventuellt även med andra berörda politiker i
SPN att ta upp ärendet med berörda politiker i KFN.
12. Övrigt
Inget.
13. Nästa möte
Fredag den 13 september, kl 9:00-12:00 och därefter 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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