MÖTESANTECKNINGAR

2013-12-04

Handläggare, titel, telefon

Magnus Gullstrand, fysisk planerare
011-15 19 66

Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2013-10-30
Närvarande: Mårten Arnberg, Eva Karlsson, Christer Frey, Cecilia Ambjörn,
Gunnar Bredin, Jan-Olov Johnson, Stefan Hagfeldt, Hans Revenhorn, Peter
Malmsjö, Lars Svensson, Anna Amrén, Lars Söderström och Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Karin Jonsson (anmält förhinder) och Åsa Hoffmann (anmält
förhinder).
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns.

►

►

2. Föregående mötesanteckningar
Punkt 2; Magnus Gullstrand har haft kontakt med Bengt Johansson, LRF i
Söderköping som är sammankallande för Söderköpingsåarnas vattenråd samt
med Arne Bolin som är sammankallande för ”Arbetsgruppen för Gisselöån”
Punkt 3; LeVa-gruppen kommer i vår att göra ett studiebesök till Lagerlunda
för att se på de av Norrköping Vatten AB (NoVa) ordnade öppna
dagvattenlösningarna som är anpassade till ett förändrat klimat.
Punkt 11a; Lars Svensson informerar om att många fastighetsägare har
överklagat NoVas beslut att ta ut en VA-avgift även för obebyggda tomter.
Ärendet ligger nu hos statens VA-nämnd.
Punkt 11b; Ärendet om Torshagsån kommer att tas upp på rotelmötet på
tisdag vilket kan leda till att kulverteringen av ån kan tas bort.
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 att ta fram ett informationsbrev till boende i Vånga Sund
med anledning av att i gällande VA-plan 2013-2024 har området flyttats fram
några år, jämfört med tidigare VA-plan. Orsaken till det är arbetet med en
översiktsplanen för landsbygden som måste bli klar först. En annan bakgrund
till brevet är sanitära problem samt befintliga byggrätters storlek i området.
Mårten Arnberg framhållet att LeVa tycker att det vore bra att skicka ett
informationsbrev till de boende i Vånga Sund och han kommer, efter att han
läst igenom brevet skriva under det.
VA-gruppen föreslår att LeVa ger gruppen i uppdrag att utvärdera
Riktlinjerna för vatten och avlopp i bebyggelsegrupper från 2011 med
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anledning av klimatanpassningsbehov, bebyggelsetryck som inte kan lösas
genom tillstånd för tillfälliga avloppslösningar samt inför revideringen av
VA-planen.
►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger VA-gruppen och Dagvattengruppen i
uppgift att se om behov finns av att se över Riktlinjerna för vatten och avlopp
i bebyggelsegrupper eller om en viktning kan ske ändå mellan VA-planen och
Dagvattenplanen med syfte att få in och prioritera åtgärder och områden
utifrån klimatanpassningsperspektivet.
- Dagvattengruppen:
Gruppen har varit på studiebesök i Växjö och tittat på åtgärder bland annat
mot störtregnsöversvämningar. Några av gruppens deltagare var med i
krisberedskapsövningen Pumpa läns. Arbete har skett och pågår med att ta
fram en Dagvattenplan samt med en rutin och checklista för beställning av
dagvattenutredningar från konsult.
- 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 har ordnat ett
studiebesök till den nya våtmarken vid Sjöviksdiken söder om Ensjön den
7/10 till vilken cirka 20 personer deltog. Information gavs då från
länsstyrelsen om bland annat våtmarker och om att nya LOVA-bidrag
kommer att finnas från och med 2014. Arbete pågår med att ta fram en
vattenplan för de statusklassade vattenförekomsterna i kommunen. Flera i
gruppen deltog den 15/10 på länsstyrelsen workshop om förslag till nya
statusklassningar av vattenförekomster.
4. Rapport från vattenrådens valda företrädare
Jan-Olov Johnson informerar om att det var en intressant workshop på
länsstyrelsen den 15/10. På workshopen tog Jan-Olov Johnson upp att
länsstyrelsen borde ha en övergripande helhetssyn angående
vattenförvaltningsarbetet inom Motala ströms huvudavrinningsområde. För
detta skulle ett regionalt LOVA-projekt behövas.
5. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om att stadsbyggnadskontoret (SBK) den 19/9
träffat länsstyrelsen och bland annat diskuterat om en lösning kan vara att
låta länsstyrelsen upphäva en del av detaljplanen för Norra Kungssten och att
sedan om några år göra en ny detaljplan för det området. Då gäller sannolikt
även den nya bullerlagstiftningen vilken i en statlig utredning föreslagit lägre
bullerkrav än dagens. Arbetet fortsätter och förhoppningsvis kan vi
presentera ett förslag på nästa LeVa-möte. Länsstyrelsen instämde i
kommunens tidigare svar på frågan om att säga nej till en kommunal VAutbyggnad innan detaljplanen är klar samt nej till att nya bullermätningar
utförs i området. Hans Revenhorn framhåller att den nya bullerlagstiftningen
som föreslogs i bullersamordningsutredningen redan kan finnas på plats vid
sommaren 2014.
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►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa anser att det vore mycket bra att hålla
ihop detaljplanen för Norra Kungssten det vill säga att kommunen säger nej
till att gå med på att länsstyrelsen upphäver en del av detaljplanen för Norra
Kungsstensområdet.
6. Ensjön
Magnus Gullstrand informerar om att arbetet med programmet som görs
tillsammans med Söderköpings kommun pågår. Den 12/11 på möte i
stadsplaneringsnämnden (SPN) kommer information att ges om
programarbetet och bland annat om de mindre ändringar av
programområdesgränsen som kommer att göras. Den 26/11 kommer ett
utkast till programkarta att tas upp i Arbetsgruppen för Ensjön för synpunkter
från bland annat boende och markägare inom programområdet. Hans
Revenhorn framhåller att programmet och efterföljande detaljplaner kommer
att utöver att markera områden för anläggande av våtmarker söder om
Ensjön, som exempelvis vid Öbonäsdiket, även redovisa att vid behov kan
det bli aktuellt att kommunen köper in mark som behövs för våtmarkerna.
7. Ansvarsfördelning för dagvatten inklusive Ljurabäck
Den inför mötet utskickade skrivelsen om ansvarsfördelningen gås igenom
och punkt 4 kompletteras med att NoVa även ska vara ansvarig för
samordning och att ta fram avtalsförslag.
Lars Söderström framhåller att WSPs arbete med att ta fram en
översvämningskartering längs Ljurabäck och Ensjön ska samordnas med
tekniska kontorets arbete med planeringen inför anläggandet av en våtmark
vid Navestad. Denna våtmark planeras att börja byggas 2014. Lars
Söderström undersöker frågan om arrendatorer påverkas.
Lars Söderström framhåller att efter att LeVa godkänt
ansvarsfördelningsskrivelsen ska den lyftas till respektive nämnd samt
NoVas styrelse för beslut om godkännande. Från stadsplaneringsnämnden
kommer skrivelsen att lyftas till kommunstyrelsen för godkännande. Bilagan
till ansvarsfördelningsskrivelsen är ett levande arbetsdokument och kommer
därför inte att lyftas vidare för beslut.

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa godkänner ansvarsfördelningsskrivelsen
och att den skickas vidare för beslut enligt ovan samt att bilagan inte skickas
vidare för beslut.
8. Förslag till ny statusklassning av vattenförekomster
Magnus Gullstrand presenterar information och kartor från länsstyrelsens
workshop den 15/10. Sammantaget innebär förslaget att flera
vattenförekomster fått måttlig status (gul) och färre fått dålig status (röd)
samt färre hög/god status (blå/grön). Jämfört med nu gällande statusklassning
baseras det nya förslaget på bättre mätdata och ökad kunskap. Länsstyrelsens
tidplan för arbetet är att den 1/11 så ska de skicka in ett förslag till
Vattenmyndigheten men även därefter kommer justeringar att vara möjliga
att göra. Från november 2014 till och med april 2015 kommer förslaget till
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nya statusklassningar och miljökvalitetsnormer (MKN) att vara ute på
samråd. Den 22/12 2015 kommer Vattenmyndighetens vattendelegation ta
beslut om statusklassningarna och MKN för vatten.

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger Lars Söderström i uppdrag att se till
så att länsstyrelsen får tillgång till mätningarna som gjorts i Ensjön under ett
antal år för att Ensjön ska få en så rättvisande statusklassning som möjligt.
9. Presentation av utkast till Vattenplan
Magnus Gullstrand visar utkastet och att planen geografiskt kommer att
omfatta hela kommunens yta. Den färdiga Vattenplanen kommer till
utseendet mer likna VA-planen än detta utkast. Tidplanen är att planen
planeras bli klar under första halvåret 2014. Synpunkter på utkastet tas gärna
emot nu eller mejlas till Magnus Gullstrand senast den 13/11. Utkastet
kommer nu att skickas till NMSB:s vattenråds tre arbetsgrupper samt till
“Arbetsgruppen för Gisselöån” för synpunkter. Hans Revenhorn framhåller
att åtgärderna bör stå i relation till dess effekt och kostnader. Cecilia
Ambjörn upplyser om att Arbetsgruppen för Jonsbergsån och Varaån kan
initiera ett arbete med att ta fram en åtgärdsplan för åarna om de vill, på
liknande sätt som redan är gjort för Ensjön och Glan. Anna Amrén och
Christer Frey framhåller att en möjlighet skulle vara att problemen i
Jonsbergsån utreds av universitetet till exempel genom studenter som gör ett
examensarbete. Utredningen bör innehålla både en kartläggning och
åtgärdsförslag.

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa tycker det är viktigt att kommunen på
olika sätt kan hjälpa till så att de mest kostnadseffektiva åtgärderna
genomförs i berörda vattenförekomster. På nästa LeVa-möte ska åtgärdsplan
för Glan presenteras.
10. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Anna Amrén informerar om att miljö- och hälsoskydd under nästa vecka
kommer att skicka in redovisningen till länsstyrelsen. Totalt har cirka 2400
enskilda avlopp inventerats varav cirka 600 runt Glan. De enskilda avloppen
runt Glan har varit bättre än förväntat. Nu kommer miljö och hälsoskydd gå
vidare genom att ställa krav på att de enskilda avlopp som inte uppfyller
kraven åtgärdas om så inte sker kommer förbud mot avloppsutsläpp att
lämnas och i dess förlängning kan det bli aktuellt med vite. Sammantaget har
drygt hälften av de enskilda avloppen i kommunen inventerats tack vara
LOVA-bidraget. Inventeringsarbetet har skett utan avgift för de berörda
fastighetsägarna men nästa år kommer de att få betala på grund av att bygg
och miljökontoret då inte har pengar till detta. På nästa LeVa-möte kommer
mer information bland annat om Jonsbergsån att ges.
Anna Amrén framhåller att bygg och miljökontoret får problem då de säger
nej till en fastighetsägare som vill ha en enskild avloppsanläggning till sitt
hus som ligger inom ett område som det enligt kommunens VA-plan ska
byggas ut kommunalt VA inom. Mer information om detta liksom frågan om
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eventuell inlösen av en enskild avloppsanläggning då kommunalt VA byggs
ut och juridiken kring detta kommer att tas upp på nästa LeVa-möte.
►

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa ser fram emot denna information och
framhåller att “en kommun ska inte vara snäll utan den ska var formell”.
11. Båtuppläggningsplatser
Hans Revenhorn informerar om att möte med kultur- och fritidskontoret har
hållits och att ärendet kommer att tas upp för beslut i kultur- och
fritidsnämnden samt i SPN samt att under nästa säsong kommer Alvar båtar
att bygga en båtbottentvättanläggning. Jan-Olov Johnson undrar hur det har
gått med frågan om huvudmannaskap för efterbehandlingsåtgärder vid
Loddby. Hans Revenhorn framhåller att stadsbyggnadskontoret ska
undersöka om kommunstyrelsen beslutat i enlighet med SPNs förslag som
innebär att kommunen och stadsplaneringsnämnden tar på sig
huvudmannaskapsansvaret.
12. Övrigt
Inget.

►

13. Nästa möte
Nästa möte är onsdag den 11 december, kl 9:00-12:00 i NoVas lokaler på
Lindövägen 5B. Lars Svensson bokar lokal och fika till mötet. Mårten
Arnberg framhåller att LeVa ger Magnus Gullstrand i uppgift att ta fram ett
förslag till mötestider för LeVa under 2014 och att dessa tider är avstämda
mot mötestiderna i kommunstyrelsen, SPN, tekniska nämnden, byggnadsoch miljöskyddsnämnden samt NoVas styrelse.

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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