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Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2011-02-17
Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson, Eva Karlsson, Christer Frey,
Cecilia Ambjörn, Jan-Olov Johnson, Hans Revenhorn, Peter Malmsjö, Lars
Svensson, Claes Elgström, Madeleine Karlsson, Lars Söderström och Magnus
Gullstrand.
Frånvarande: Gunnar Bredin (anmält förhinder) och Britta Andersson (anmält
förhinder).
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns efter att
punkten Övrigt kompletteras med a) Världsvattendagen, b) Konferens om
Planera för vatten – Arbeta med vattenförvaltning och c) Kadmium i
dricksvattnet.
2. Introduktion av vattenarbetet i LeVa
Magnus Gullstrand informerar om vattenarbetet och vad som gjorts samt om
konsekvenserna av planläggning i VA-problemområden.

►

3. Föregående mötesanteckningar
Punkt 4 (i anteckningarna 2010-11-23); VA-gruppens uppgift kvarstår att
ändra i Riktlinjerna för vatten och avlopp i bebyggelsegrupper så att texten
om att VA-planen ska omfatta tre år tas bort.
4. Rapport från VA-grupp, Dagvattengrupp och Vattendirektivsgrupp
- VA-gruppen:
Arbete har skett med VA-rådgivning i Glansgruvan (klart) och i Odensåker
(påbörjat). Arbete har även skett med Uppföljning av VA-plan 2010, förslag
till VA-plan 2011-2020, tagit fram ett brev till de boende i Graversfors samt
besvarat enkäten från Vattenmyndigheten.
- Dagvattengruppen:
Arbete har skett med styrning av en konsult som utreder förslag på hantering
av de konfliktpunkter som anges i Riktlinjer för dagvattenhantering. Arbete
har även skett med att utreda ansvarsfrågan för dagvattenanläggningar.
- Vattendirektivsgruppen:
Arbete har skett med en nulägesbeskrivning av vad som gjorts och görs för
åtgärder för att uppnå god vattenstatus enligt miljökvalitetsnormerna (MKN)
för vatten. Arbete har även skett med det Lokala vattenvårdsprogrammet från
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länsstyrelsen, besvarat enkäten från Vattenmyndigheten samt arbete med
förberedelser inför vattenrådsmötet den 29/3 i Nedre Motala ströms och
Bråvikens vattenråd.
5. Uppföljning av VA-arbetet 2010
Magnus Gullstrand presenterar förslaget till uppföljning.
Mårten Arnberg framhåller att LeVa godkänner uppföljningen efter att den
kompletterats med Kolonien.

►
6.

Förslag till ny VA-plan
Magnus Gullstrand presenterar förslaget till ny VA-plan för perioden 20112020. För att ett arbete med ett tillägg till detaljplanen, enligt VA-planen, ska
påbörjas måste minst 51 % av antalet fastigheter i en bebyggelsegrupp vilja
detta och redovisa det i en ansökan om planändring till fysisk planering.
Mårten Arnberg framhåller att LeVa anser att förslaget till VA-plan ska
tydliggöras genom att redovisas i MS-projekt så att det blir mer
lättöverskådligt och att planarbetet i området Söder om Ensjön ska bli klart
så snabbt som möjligt och helst tidigare än vad som anges i VA-planen.
LeVa anser också att arbetet med detta planärende ska följas regelbundet i
LeVa.

►

7. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om att Upphandlingscenter just nu arbetar
med upphandlingen av en konsult som ska ta fram en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Graversfors. MKB:n kommer inte
innehålla bullermätningar i fält. Detta får, om det är nödvändigt, eventuellt
kompletteras med senare. Ett förslag till brev till de boende i Graversfors
delas ut och diskuteras.
Mårten Arnberg framhåller att LeVa godkänner brevet efter att ett par mindre
redaktionella ändringar gjorts. Hans Revenhorn och Lars Svensson ska skriva
under brevet innan det skickas iväg.

►

8.

Sidus
Magnus Gullstrand informerar om att uppdrag om tillägg till detaljplanen för
Sidus gavs av stadsplaneringsnämnden (SPN) den 1 februari 2011. Syftet är
att pröva möjligheten till större byggrätter samt uppförande av byggnader
som tillåter avloppsanläggning.

9.

Söder om Ensjön
Magnus Gullstrand informerar om att stadsbyggnadskontoret (SBK) kommer
begära uppdrag av SPN den 1 mars 2011 om att ta fram ett program inför
detaljplan för området Söder om Ensjön. Programmet avses att tas fram
gemensamt och tillsammans med Söderköpings kommun.

10. Stubbetorp-Gröndalen
Magnus Gullstrand informerar om att tillägget till detaljplanen för den
centrala delen av området är överklagad till regeringen.
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11. Våtmarker vid Ensjön
Lars Söderström lämnar över ordet till Cecilia Ambjörn som informerar om
att tekniska nämnden avsatt pengar samt gett tekniska kontoret i uppdrag att
påbörja arbetet med anläggande av våtmarker. Ekologen Kaj Almqvist
arbetar med ärendet.
12. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Madeleine Karlsson informerar om att LOVA-bidrag har fåtts för inventering
av de 2200 kvarstående enskilda avloppen i kommunen. Inventeringsarbetet
av enskilda avlopp har skett först inom vattenskyddsområden (t.ex.
Gruvstugan) och i Gisselaåns avrinningsområde (dålig vattenstatus) där cirka
80 % av avloppen måste åtgärdas. Inventeringsarbete i år görs vid Nedre
Glottern vattenskyddsområde och i området Söder om Ensjön som inte
kommer att omfattas av bebyggelseutveckling inom programområdet.
Arbetet kommer att ske tillsammans med Söderköpings kommun.
Inventeringsarbete kommer även ske inom Glans vattenskyddsområde (inte
ännu fastställt av länsstyrelsen) och vid Lövstadsjön. Ytterligare information
kommer att läggas ut på hemsidan, bland annat om inventeringsarbetet i
Jonsbergsåns avrinningsområde. Under våren kommer informationsmöten att
ordas för de boende i berörda områden samt en minimässa för VAentreprenörer. Efter 2013 planeras inventeringsarbetet vara klart och arbete
kommer istället att ske med uppföljning och tillsyn för att se så att kraven
genomförs.
13. VA-projektering i Göten
Lars Svensson informerar om att utredning pågår om hur kommunalt VA ska
byggas ut dit. Norrköping Vatten (NoVa) återkommer med mer information
senare.
14. Information om LeVa på kommunens hemsida
Magnus Gullstrand informerar om att SBK:s informatör Kristin Blomgren
har fått önskemålet. Det viktigaste är att VA-planen, efter att den antagits av
SPN, läggs ut på hemsidan så att den blir lättillgänglig för allmänheten.
15. Planläget i Mem
Magnus Gullstrand informerar om planläget och Hans Revenhorn upplyser
om att SBK i SPN:s Uppdragsplan får i uppgift att utveckla Mem med
särskilt fokus på besöksnäringen. Lars Svensson upplyser om att
minireningsverket endast har kapacitet för befintlig bebyggelse. Om området
detaljplaneläggs för ny bebyggelse kan det bli en del av NoVa:s VAverksamhetsområde.

►

16. Förslag till representanter till de tre vattenråden – Nedre Motala ström
och Bråviken, Söderköpingsåarna och Finspångsåarna.
Mårten Arnberg framhåller att LeVa föreslår att SPN utser Eva Karlsson och
eventuellt även Christer Frey till Nedre Motala ströms och Bråvikens
vattenråd, Karin Jonsson till Söderköpingsåarnas vattenråd och Jan-Olov
Johnson till Finspångsåarnas vattenråd.
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17. Svar på enkät från Vattenmyndigheten
Magnus Gullstrand delar ut och informerar om enkäten och förslagen till
svar.
►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa godkänner förslaget till svar på enkäten
efter att en mindre redaktionell ändring gjorts.
18. Övrigt
a) Världsvattendagen; Jan-Olov Johnson informerar om dagen som
arrangeras av SPIRA tisdag den 22 mars, kl 18:30.
b) Konferens om Planera för vatten – Arbeta med vattenförvaltning;
Magnus Gullstrand informerar om konferensen som bland annat
arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tisdag den 29
mars, kl 10:00 i Stockholm. Konferensen ordnas även som en
webkonferens.
c) Kadmium i dricksvattnet; Cecilia Ambjörn önskar att det ordnas en
konferens eller liknande om detta.

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa vidarebefordrar önskemålet om en
aktivitet om kadmium i dricksvattnet till Nedre Motala ströms och
Bråvikens vattenråd, vilket skulle kunna vara något som vattenråden kan
arrangera.
19. Nästa möte och möten för resten av året
Nästa möte är fredag den 15 april, kl 8:30-11:00. Mötena därefter är: fredag
den 17 juni, kl 8:30-11:00, fredag den 26 augusti, kl 8:30-11:00, fredag den
28 oktober, kl 13:00-15:00 och tisdag den 13 december, kl 8:30-11:00.

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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