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Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2011-06-16
Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson, Christer Frey, Cecilia Ambjörn,
Gunnar Bredin, Hans Revenhorn, Peter Malmsjö, Claes Elgström, Madeleine
Karlsson, Lars Söderström, Kristin Blomgren (punkt 13), Lily Grey (punkt 13)
och Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Eva Karlsson (anmält förhinder), Jan-Olov Johnson (anmält
förhinder), Britta Andersson och Lars Svensson (anmält förhinder).
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns efter att
punkten Övrigt kompletteras med a) Klimatanpassningsdialog.
2. Föregående mötesanteckningar
Inga synpunkter.
3. Rapport från VA-grupp, Dagvattengrupp och Vattendirektivsgrupp
- VA-gruppen:
Arbete har skett med VA-rådgivning i Odensåker och påbörjats i RönöDjupvik. Arbete pågår med revidering av Riktlinjer för vatten och avlopp i
bebyggelsegrupper med syfte att ändra texten om att VA-planen ska omfatta
tre år tas bort.
- 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. Ett utkast av utredningen kommer att presenteras till
nästa möte i LeVa (26/8). Arbete har även skett med att utreda ansvarsfrågan
för dagvattenanläggningar. Denna kommer att presenteras på LeVa-mötet
26/8. En träff för erfarenhetsutbyte om dagvatten har skett med SWECO.
- Vattendirektivsgruppen:
Arbete har skett med en nulägesbeskrivning och med det lokala
vattenvårdsprogrammet. Arbete har även skett med förberedelser inför
stormötet den 26/5 i Nedre Motala ströms och Bråvikens (NMSB) vattenråd.
Arbete har också skett med planering av aktiviteter i vattenrådet. Gruppen har
bistått NMSB:s vattenråd med att skapa en hemsida som finns under:
www.vattenorganisationer.se . Den 14/11 planerar länsstyrelsen att arrangera
en Vattenrådens dag för alla vattenråd i länet.
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4. Rapport från Vattenrådens valda företrädare
Karin Jonsson informerar om att Söderköpingsåarnas vattenråd inte haft
något möte på ett tag men att de återkommer i höst. Christer Frey informerar
om NMSB:s vattenråd och dess Arbetsgrupp för Ensjön i vilket mycket
aktiviteter pågår, bland annat har arbetsgruppen beviljats LOVA-bidrag för
provtagningar i sjön samt fått tillstånd att skjuta fåglar vid badplatserna.
5. VA-plan 2011-2020
Magnus Gullstrand informerar om att VA-planen, som skickats ut inför
mötet, antogs av stadsplaneringsnämnden (SPN) den 14/6. VA-planen
kommer, tillsammans med övrig information om LeVa, att läggas ut på
kommunens hemsida. Se vidare nedan under punkt 13.
Diskussion om Sikudden. Hans Revenhorn sammanfattar med att det inte går
att ta fram en ny detaljplan för Sikudden på grund av skredrisk och buller
från järnväg och väg och med anledning av det kommer länsstyrelsen att
stoppa en eventuell ny detaljplan. De boende i området har två alternativ. Det
första är att bekosta nödvändiga utredningar (bl.a. om skred) samt bekosta
och bygga en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp som ansluts till
Norrköping Vatten AB (NoVa):s nät innan 2017. Det andra alternativet är att
vänta till 2017 då NoVa påbörjar utbyggnaden av kommunalt vatten och
avlopp i Sikudden.

►

Diskussion om Säter-Kvarsebo. Madeleine Karlsson och Hans Revenhorn
sammanfattar med att de boende innan 2017 har samma två alternativ att ta
ställning till som de boende i Sikudden. Därutöver kan SPN ge uppdrag till
stadsbyggnadskontoret (SBK) om planläggning för ny bebyggelseutveckling
i området. Till informationen om VA-planen på hemsidan ska kompletteras
med att VA-planens prioritering av områdena sker utifrån recipientens
känslighet och belastningen från respektive område (d.v.s. hur många som
bor permanent). Detta görs i enlighet med Riktlinjer för vatten och avlopp i
bebyggelsegrupper som antogs av kommunstyrelsen (KS) 2010.
6. Uppföljning av VA-arbetet 2010
Magnus Gullstrand informerar om att uppföljningen, som skickats ut inför
mötet, godkändes av SPN den 14/6 och att den nu går vidare till KS för
godkännande.
7. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om att startmöte med MKB-konsulten
Norconsult hölls den 23/5. Delredovisningsmöte med konsulten sker 29/6 då
de ska presentera ett utkast till MKB. Utkastet till MKB:n kommer därefter
att skickas till länsstyrelsen för synpunkter. Slutmöte med konsulten planeras
till i slutet av september då en färdig MKB ska presenteras. MKB:n kommer
tillsammans med stadsjuristens studie att utgöra underlag till utredningen om
planeringssituationen som planeras bli klar i vinter och under våren 2012,
efter att den varit i LeVa, kommer den att tas upp i SPN för godkännande.
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8. Söder om Ensjön
Magnus Gullstrand informerar om att fysisk planering vid SBK tillsammans
med Söderköpings kommun haft ett dialogmöte den 9/6 med boende och
allmänhet som bjudits in via annons i lokalpressen. På mötet deltog cirka 100
personer. Syftet var att i ett tidigt skede i programarbetet för området söder
om Ensjön samla in synpunkter och önskemål om hur allmänheten tycker att
området ska utvecklas. Exempel på önskemål som framfördes var en snar
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, bevara det öppna landskapet
och fritidshusområden, inte förtäta området med ny bebyggelse samt
förbättra kollektivtrafiken, gång- och cykelvägar och möjliggöra
bredbandsutbyggnad snarast.
►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa önskar få mötesanteckningarna från
dialogmötet mejlade till sig.
9. Våtmarker vid Ensjön
Lars Söderström informerar om att tekniska kontoret arbetar med frågan om
anläggande av våtmarker. Ekologen Kaj Almqvist har lämnat förslag och en
konsultrapport som visar utformningen av våtmarkerna till markägarna vid
Öbonäsdiket och Sjöviksdiket.
10. Stubbetorp-Gröndalen
Magnus Gullstrand informerar om att tillägget till detaljplanen för den
centrala delen som är överklagad fortfarande ligger hos regeringen.

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa föreslår att SBK tillsammans med NoVa
ordnar ett nytt möte med ägarna till Östra Eneby 3:3 för att igen höra om de
kan tänka sig att dra tillbaka sitt överklagande.
11. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Madeleine Karlsson informerar om de tre hundarna (varav en dog) som
badade i Kolmårdensjöarna Böksjön, Holmsjön och Torsjön förra veckan.
Miljö och hälsoskydd har tagit prover i sjöarna och kommit fram till att det
inte är algblomning och inte heller är sjöarna förgiftade då de med hjälp av
mikroskop hittat mycket plankton vilka skulle dött om sjöarnas hade varit
förgiftade. Resultat från ytterligare provtagningar i sjöarna inväntas.

►

I Motala Ströms Vattenvårdsförbund (MSV):s rapport om
provtagningsverksamheten 2010 framkommer att läckaget av fosfor och
kväve från Glan ökat vilket beror på läckaget från bottensedimenten i
sjöarna. Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger Magnus Gullstrand i
uppgift att till nästa möte (26/8) bjuda in Erik Årnfelt på länsstyrelsen (han är
även sekreterare i MSV) för att presentera MSV:s rapport för 2010.
Miljö och hälsoskydd arbetar med inventering av enskilda avlopp i området
omkring programområdet för söder om Ensjön och Nedre Glottern.
Inventeringen har påbörjats vid Lövstadsjön och snart ska arbetet påbörjas
vid Varaån. Jonsbergsån är klar inventerad och åtgärdad med undantag av ett
fåtal fastigheter som inte ännu vidtagit åtgärder. 2013 ska alla nu kända
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områden vara inventerade. Därefter kommer inventeringen att påbörjas i
koloniområden som installerat WC.
12. VA-projektering i Göten
Bordläggs till nästa möte (26/8).
13. Information om LeVa på kommunens hemsida
Informatörerna Kristin Blomgren och Lily Grey presenterar ett förslag på hur
informationen om LeVa, VA-planen med mera skulle kunna se ut. Förslaget
diskuteras och synpunkter framförs på mindre ändringar.

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger samtliga politiker och representanter
från berörda förvaltningar och NoVa i uppdrag att granska förslaget och
senast den 30/6 lämna ytterligare synpunkter till informatörerna. I sommar
kommer ett pressmeddelande lansera den nya informationen på kommunens
hemsida.
14. Marviken
Magnus Gullstrand informerar om att Fredrik Wallin, processansvarig
detaljplanering önskat att ärendet om reservkraftverket som är på väg att
säljas av Vattenfall, vilket framgår av den inför mötet utskickade skrivelsen,
tas upp i LeVa. Hans Revenhorn framhåller att det är viktigt att NoVa
kopplas in då det till reservkraftverket bland annat finns ett
avloppsreningsverk. Fysisk planering inom SBK kommer nu i sommar att
hålla en intern workshop om utvecklingen av reservkraftverket med
tillförande mark- och vattenområden. Området har stor potential med bland
annat en kaj med bra djup.
15. Lakvatten Herrebro
Bordläggs till nästa möte (26/8).
16. Övrigt
a) Klimatanpassningsdialog; Magnus Gullstrand informerar om att
länsstyrelsen kommer till Norrköping den 18/10, kl 9.00-12.00 för en
dialog och workshop med berörda politiker och tjänstemän om
klimatanpassning. Se vidare utmejlad inbjudan.
17. Nästa möte och möten för resten av året
Nästa möte är fredag den 26 augusti, kl 8:30-11:00 på Slottshagens
reningsverk. Mötena därefter är 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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