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Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2011-04-15
Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson, Eva Karlsson, Christer Frey,
Cecilia Ambjörn, Jan-Olov Johnson, Hans Revenhorn, Lars Svensson, Claes
Elgström, Madeleine Karlsson, Lars Söderström och Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Britta Andersson och Peter Malmsjö (anmält förhinder).
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns efter att
punkten Övrigt kompletteras med a) Resursperson vattenrådsarbete, b) Slam,
c) Sidus och d) Glans vattenskyddsområde.
2. Föregående mötesanteckningar
Inga synpunkter.
3. Rapport från VA-grupp, Dagvattengrupp och Vattendirektivsgrupp
- VA-gruppen:
Arbete har skett med VA-rådgivning i Odensåker. Arbete har även skett med
att ta fram ett nytt förslag till VA-plan 2011-2020, påbörjat arbetet med
revidering av Riktlinjerna för vatten och avlopp i bebyggelsegrupper med
syfte att ändra texten om att VA-planen ska omfatta tre år tas bort samt
deltagit i arbetet med förslag till inriktningsbeslut för Stubbetorp-Gröndalen.
- Dagvattengruppen:
Arbete har skett med styrning av en konsult (MiljöInvest AB) som utreder
förslag på hantering av de konfliktpunkter som anges i Riktlinjer för
dagvattenhantering. Utredningen planeras bli klar efter sommaren. Arbete har
även skett med att utreda ansvarsfrågan för dagvattenanläggningar. Syftet är
att tydliggöra vilken förvaltning eller Norrköping Vatten AB (NoVa) som ska
ha ansvaret för vilka anläggningar.
- 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 planering av aktiviteter i Nedre Motala
ströms och Bråvikens (NMSB) vattenråd samt arbete med förberedelser inför
vattenrådsmöte 29/3 och stormöte 26/5 i NMSB:s vattenråd.
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4.

Förslag till ny VA-plan
Magnus Gullstrand presenterar ett nytt mer lättöverskådligt förslag till ny
VA-plan för perioden 2011-2020.
Mårten Arnberg framhåller att LeVa godkänner VA-planen 2011-2020 efter
att kartbilagan förtydligats med att den avser statusen år 2020. Planen
kommer nu att gå till stadsplaneringsnämnden (SPN) för antagande. Efter att
VA-planen är antagen ska den tillgängliggöras på kommunens hemsida.

►

5. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om att upphandlingen av en MKB-konsult nu
är klar. Idag är sista dagen att överklaga Upphandlingscenters beslut om val
av konsult till Förvaltningsrätten. Avtal kommer att tecknas med konsulten
som direkt därefter kommer att börja med arbetet.
6.

Söder om Ensjön
Magnus Gullstrand informerar om att fysisk planering vid
stadsbyggnadskontoret (SBK) har haft ett första möte med Söderköpings
kommun angående det gemensamma programarbetet. Ett nytt möte kommer
att hållas den 19/4, då med fokus på hur arbetet ska läggas upp. Hans
Revenhorn och Lars Svensson framhåller att kommunen och NoVa har flera
olika samarbeten med Söderköpings kommun och att samarbetet fungerar
mycket bra.

7. Stubbetorp-Gröndalen
Magnus Gullstrand informerar om att ett förslag till inriktningsbeslut för
fastigheterna Östra Eneby 3:1, 3:2 och 3:3 i Stubbetorp-Gröndalen kommer
att tas upp i SPN den 3/5. Tillägget till detaljplanen för den centrala delen av
Stubbetorp-Gröndalen är överklagad och ligger fortfarande hos regeringen.
8. Våtmarker vid Ensjön
Lars Söderström informerar om att tekniska kontoret arbetar med frågan om
anläggande av våtmarker. Tekniska nämnden har avsatt pengar för detta.
Magnus Gullstrand kommer att hålla kontakt med tekniska kontorets ekolog
Kaj Almqvist så att lägena för våtmarker reserveras i program- och
planarbetet för området söder om Ensjön.
9. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Madeleine Karlsson informerar om att miljö och hälsoskydd arbetar med
inventering av enskilda avlopp i området omkring programområdet för söder
om Ensjön. Inventeringen inom Glans avrinningsområde kommer att
påbörjas så fort länsstyrelsen fastställt vattenskyddsområdet för Glan.
Därefter kommer i år arbetet påbörjas inom Varaåns och Lövstadsjöns
avrinningsområden. Inom Gisselaåns avrinningsområde återstår 25 avlopp att
åtgärda. Inom Jonsbergsåns avrinningsområde pågår arbete med uppföljning
av tidigare genomfört inventeringsarbete. 18/5, kl 18.00 arrangerar bygg och
miljökontoret en avloppsträff i Inre Foajen för allmänheten. Utöver miljöoch hälsoskyddsinspektörer kommer även bygglovsinspektörer och
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energirådgivare att närvara. Utöver allmänheten är mäklare, banker och
skatteverket inbjudna.
10. VA-projektering i Göten
Lars Svensson informerar om att i höst kommer NoVa att påbörja en ny
utredning om hur Göten ska försörjas med kommunalt VA. De alternativ som
undersöks är en utbyggnad av VA-ledningarna från Vånga eller från
Linköping alternativt uppförande av ett minireningsverk. Vid VA-utbyggnad
framöver kommer ett rör för bredband att läggas ner samtidigt. Vid de
färdiga VA-ledningarna till Arkösund och Skärblacka finns tyvärr inget rör
för bredband nedlagt. Karin Jonsson upplyser om att frågan om bredband och
samordning med VA lyfts till landsbygdsrådet. 10 miljoner kronor per år i
två år finns avsatta i kommunens budget för bredbandsutbyggnad.
11. Information om LeVa på kommunens hemsida
Magnus Gullstrand informerar om att SBK:s informatör Kristin Blomgren
har fått önskemålet om detta och arbetar med frågan.
►

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa anser att, utöver VA-planen, ska
hemsidan innehålla allmän information om LeVa (bl.a. dess syfte och
organisation) samt att LeVa endast samordnar och föreslår och att det alltid
sen är SPN som tar besluten. Riktlinjerna för vatten och avlopp i
bebyggelsegrupper, riktlinjerna för dagvattenhantering och anteckningarna
från LeVa-mötena bör också finnas tillgängliga på hemsidan. Informationen
ska vara lätt att hitta på hemsidan och vid utformandet av informationen ska
utgångspunkten vara utifrån tre användarperspektiv; allmänhet som vill
anlägga ett eget avlopp, tjänstemän och politiker internt inom kommunen
samt övriga som är intresserade av exempelvis vår förvaltningsövergripande
vattenorganisation. Utöver SBK:s informatör ska informatörerna från bygg
och miljökontoret och NoVa bjudas in till nästa LeVa-möte (16/6) för att då
presentera ett förslag över hur informationen på hemsidan skulle kunna se ut.
12. Förslag till representant till Nyköpingsåarnas vattenråd
Magnus Gullstrand informerar om att Vattendirektivsgruppen anser att från
tjänstemannasidan vore det bra om vattenekologen Jonas Edlund deltar i
vattenrådet. Är någon politiker intresserad av att delta? NoVa har en
avloppsreningsanläggning i Simonstorp och betalar därför en avgift för
recipientkontroll till Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund tillika vattenråd.

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa anser att i dagsläget verkar det inte
finnas intresse eller behov av att någon politiker deltar. Tekniska kontoret får
i uppgift att fundera vidare på frågan.
13. Övrigt
a) Resursperson vattenrådsarbete; Madeleine Karlsson informera om att
Kinda kommun beviljats LoVa-bidrag för en resursperson som skulle
samordna och stödja arbetet i vattenråden i hela länet, exempelvis handlar
det om att hjälpa vattenråden med att ta fram lokala vattenvårdsprogram.
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►

Det beviljade anslaget är på 800 000 kronor och avser en
projektanställning under ett år till och med april 2012.
b) Slam; Lars Svensson lyfter frågan om REVAK-certifierat slam på
åkermark. Diskussion följer om att sprida slam på åkermark. Mårten
Arnberg avslutar diskussionen med att LeVa ger bygg och miljökontoret i
uppdrag att till första LeVa-mötet efter semestern (26/8, på Slottshagens
reningsverk) informera om REVAK, slam på åkermark och om slammets
innehåll.
c) Sidus; Lars Svensson lyfter frågan om hur planarbetet går i området.
Magnus Gullstrand svarar att en kollega (Julia Stenström) påbörjat
arbetet med ett tillägg till detaljplanen för Sidus. 14/6 kommer SBK
begära ett uppdrag om att starta en utredning om Djurövägen vilken är
avgörande för en fortsatt bebyggelseutveckling i vägens närområde.
d) Glans vattenskyddsområde; Lars Svensson informerar om att en artikel i
Norrköpings Tidningar resulterade i att NoVa och länsstyrelsen hade ett
möte om vattenskyddsområdet på vilket det framkom att länsstyrelsen
funderar på att ändra formuleringarna i vattenskyddsområdets
skyddsföreskrifter. Om så blir fallet kan det i värsta fall ta flera år innan
vattenskyddsområdet för Glan blir fastställt.
14. Nästa möte och möten för resten av året
Nästa möte är torsdag den 16 juni, kl 13:15-16:00 i rum Granskningen, (OBS
nytt datum!) Mötena därefter är 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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