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Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2011-10-28
Närvarande: Mårten Arnberg, Eva Karlsson, Christer Frey, Cecilia Ambjörn,
Gunnar Bredin, Jan-Olov Johnson, Hans Revenhorn, Lars Svensson, Madeleine
Karlsson, Lars Söderström, Christina Rydh, Ann-Sofie Eriksson (punkt 5), Ann
Ajander (punkt 5), Markus Petré (punkt 5), Eva Siljeholm (punkt 5), Eva Lindahl
(punkt 5) och Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Karin Jonsson (anmält förhinder), Peter Malmsjö (anmält
förhinder) och Stefan Hagfeldt.
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns efter att
punkt 16 Övrigt kompletterats med a) Sidus, b) Ringstad mo, c) LOVAbidrag och d) Media och kommunikation.
2. Föregående mötesanteckningar
Magnus Gullstrand upplyser om att uppgiften under punkt 7 Information om
brister i dagvattenledningar efter sommarens översvämningar genomförts. I
övrigt inga synpunkter.
3. Rapport från VA-grupp, Dagvattengrupp och Vattendirektivsgrupp
- VA-gruppen:
Arbete har skett med VA-rådgivning i Odensåker och för Rönö-Djupvik har
startmöte med boende och konsult hållits (26/10). Revidering av VAprioriteringslistan, som är ett underlag till den nya VA-planen, har påbörjats.
Arbete har även skett med yttrandet för remissen om VA i Sikudden.
- Dagvattengruppen:
Arbete har skett med att färdigställa utredningen Konfliktområde Motala
ström syd, Fiskebydammen till Dags, se punkt 6 nedan. Arbete har även skett
med att ta fram Ansvarsfördelning för dagvattenanläggningar, se punkt 7.
- Vattendirektivsgruppen:
Arbete har skett med en nulägesbeskrivning och med det lokala
vattenvårdsprogrammet. Arbete har även skett med förberedelser inför Nedre
Motala ströms och Bråvikens (NMSB) vattenråds möte den 24/11 med bland
annat vattenrådets årsredovisning och förslag till budget. Gruppen har stöttat
Arbetsgruppen för Ensjön, Arbetsgrupp för Glan samt det pågående arbetet
med att bilda en arbetsgrupp för Jonsbergsån. Vattendirektivsgruppen har
påbörjat att diskutera länsstyrelsens remiss om vattenskyddsområde för Glan.
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4. Rapport från Vattenrådens valda företrädare
Jan-Olov Johnson informerar om att Finspångsåarnas vattenråd haft ett möte
på vilken det framkom att de kommer att börja med att vidta små och billiga
åtgärder för att förbättra vattenstatusen. Nästa år planerar Jan-Olov Johnson
att lyfta frågan om påverkan på råvattnet i Glan i vattenrådet.
5. Information om torvbrytning i Ringstad mosse
Ann-Sofie Eriksson, Ann Ajander och Markus Petré, Econova, informerar
om företaget och dess planer på torvbrytning i Ringstad mosse. Företaget har
cirka 50 % av torvmarknaden i Sverige och är därmed det största företaget
inom branschen. Torv används till jordtillverkning och som bränsle.
Efterbehandlingen av en torvtäkt kan leda till att en fågelsjö bildas.
Tillståndsprövningsprocessen redovisas i vilken samråd med olika aktörer
som markägare, kommun och länsstyrelse är viktigt. Nu är Econova i ett
mycket tidigt skede. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beslutar om tillstånd. Avgörande
för om en torvbrytning kan bli aktuell är vilka naturvärden som finns och
påverkansgraden, det vill säga om det någon gång tidigare brutits torv. För
Econova är Ringstad torvmosse mycket viktigt då den skulle försörja
företaget med torv i 20 år framåt.
Vid efterföljande frågestund med Econova framfördes att företaget bör
beakta och närmare studera följande; torv är ett fossilt bränsle, mossen med
närområde är kommunens största lövskogsområde, naturvärdena i området är
troligen högre idag än då länsstyrelsens naturinventering gjordes 1994, en
naturinventering på plats måste göras, arbete med en fördjupning av
översiktsplanen för Bråvallaområdet pågår samt en stråkstudie tillsammans
med Finspångs kommun, en förstudie för byggande av järnväg (godsspår)
pågår, markföroreningar från Försvarsmaktens verksamhet kan finnas,
liksom arkeologi samt vad innehåller vattnet från torvmossen.
6. Konfliktområde Motala ström syd, Fiskebydammen till Drags
Lars Söderström redovisar utredningen, vilket bifogats utskicket inför mötet.
Konfliktområdet är ett av sju områden i riktlinjerna för dagvattenhantering.
Dagvattengruppen funderar på hur övriga konfliktområden ska hanteras. Ska
samtliga områden utredas klart under de närmaste ett till två åren och därefter
göra en prioritering mellan dem om vilket som ska åtgärdas först eller ska
gruppen göra tvärt om, det vill säga prioritera först och utreda områdena sen?
Lars Söderström påminner om att enligt riktlinjerna är det
stadsplaneringsnämnden (SPN) som ansvarar för finansiering och
genomförande av åtgärderna.
►

►

Mårten Arnberg sammanfattar med att LeVa ger Dagvattengruppen i uppdrag
att se till helheten och ta fram en prioritering och tidplan för hantering av
övriga konfliktområden och återrapportera om det på nästa möte. I SPN:s
budget för 2012 finns inga pengar avsatta men en del åtgärder skulle
eventuellt kunna finansieras genom exploateringsintäkter. Samtliga politiker
i LeVa får i uppgift att ta med sig kostnaderna för genomförande av
åtgärderna enligt rubricerad utredningsrapport till respektive nämnd. Mårten
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Arnberg framhåller att LeVa, med anledning av ovan, bordlägger ett
godkännande av utredningsrapporten till nästa möte.

►
7.

Ansvarsfördelning för dagvattenanläggningar
Lars Söderström redovisar skrivelsen som bifogats utskicket inför mötet.
Skrivelsen är en hjälp för berörda förvaltningars och bolags arbete med
dagvattenfrågor.
Klimatanpassningsåtgärder diskuteras. Exempelvis att Slottshagens
reningsverk och övrig bebyggelse i lågpunkter bör åtgärdas för att minska
konsekvenserna av framtida ökade nederbördsmängder och en stigande
havsnivå. En åtgärd skulle kunna vara ett underjordiskt dagvattenmagasin
under stadens gator. I en ny översiktsplan för staden som kan komma att
påbörjas om några år kan ovan åtgärder studeras. Åtgärder kommer delvis
också att behandlas i pågående arbete med en översiktsplan för landsbygden
och ett tillägg till översiktsplanen för miljö och riskfaktorer.
Mårten Arnberg avslutar diskussionen med att kommunen måste bestämma
sig för ett scenario eller en policy för hur kommunen ska förhålla sig till
klimatförändringen och anpassningen till denna. Tanken är att alla ska arbeta
utifrån samma planeringsförutsättningar (t.ex. 10, 20 och 50 års regn) och att
tidskrävande diskussioner om förändrade förutsättningar ska kunna undvikas.

8. Remiss – Vattenskyddsområde för Glan
Christina Rydh informerar om den nya remissen från länsstyrelsen vilken i
mycket stor omfattning skiljer sig från den ansökan som NoVa lämnade in
2008 och som kommunen var överens om samt beslutat av
kommunfullmäktige. Det nya förslaget till vattenskyddsområde utgör en
kraftig minskning av skyddsområdet som för både dess primära och
sekundära zon sammanlagt föreslås bli endast 100 meter från strandlinjen.
Detta grundar sig på Naturvårdsverkets nya handbok om
vattenskyddsområden (från februari 2011). Kommunens förslag från 2008
var anpassat för att av praktiska skäl möjliggöra skyltning.
►

►

Mårten Arnberg avslutar diskussionen och sammanfattar med att LeVa anser
att remissyttrandet ska samordnas mellan berörda förvaltningar och att
kommunen, med bakgrund av kommunfullmäktiges tidigare beslut och
klimatförändringen ska förorda det ursprungliga förslaget. Om länsstyrelsen
inte går med på det ska remissförslaget kompletteras med bland annat en
tertiär skyddszon. Kommunens gemensamma yttrande ska gå till
kommunfullmäktige för beslut.
9. Remiss – VA i Sikudden
Magnus Gullstrand informerar om att boende vänt sig till länsstyrelsen för att
de vill få ärendet om kommunalt VA prövat enligt lagen om allmänna
vattentjänster. Länsstyrelsen har bett kommunen yttra sig. Yttrandet kommer
att tas upp i SPN den 6/12. Ett utkast till yttrandet ingick i mötesutskicket.
Mårten Arnberg framhåller att LeVa godkänner yttrandet om VA i Sikudden.
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10. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om att slutmöte hölls den 10/10 då MKB:n
presenterade. Konsulten ska göra en del kompletteringar, bland annat om
ekonomiska konsekvenser och förslag till val av alternativ. En viktig
komplettering som ska göras är att på ett pedagogiskt sätt tydliggöra
konsekvenserna för berörda fastigheter av föreslaget val av alternativ. Efter
att MKB:n är klar ska den till länsstyrelsen för samråd och ett möte kommer
att ordnas mellan stadsbyggnadskontoret och länsstyrelsen. Med anledning
av ovan kommer tidplanen att flyttas fram något. Under våren 2012 planeras
utredningen bli klar för att gå till LeVa och därefter till SPN.
11. Ensjön
Magnus Gullstrand informerar om att arbetet med programmet inför
detaljplan för området söder om Ensjön, som görs tillsammans med
Söderköpings kommun pågår. Dialogen med Arbetsgruppen för Ensjön
fortsätter och den 1/11 på ett möte i arbetsgruppen kommer ett första utkast
till programkarta över området presenteras. Programmet planeras bli klart i
vinter (första kvartalet 2012) för att då gå ut på samråd. Omkring sommaren
2012 planeras programmet tas upp i SPN för godkännande.
12. Stubbetorp-Gröndalen
Magnus Gullstrand informerar om att tillägget till detaljplanen för den
centrala delen som är överklagad avslagits av regeringen den 8/9 och vann
därmed laga kraft. Markägarna som överklagade är inte nöjda med
inriktningsbeslutet då det där står att detaljplanearbetet kan påbörjas tidigast
hösten 2011. De vill att planläggningsarbetet för ny bebyggelse startar
omgående och att de får uppgifter om kostnad och tidplan. I ett planbesked
kommer vi att informera om ovan samt om inriktningsbeslutet. Någon
begäran om planbesked har ännu inte kommit in.
►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger Magnus Gullstrand i uppgift att
påminna markägarna om att de måste skicka in en begäran om planbesked.
13. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Madeleine Karlsson informerar om att inventeringen av enskilda avlopp i
området vid Varaån, Skenäs och Östra Ny är kvar att göra i år. Vid årsskiftet
har miljö och hälsoskydd inventeras cirka 1300 enskilda avlopp. Information
om detta kommer att läggas ut på kommunens hemsida. Nästa år kommer
inventeringsarbetet fokusera på området kring Vadsbäcken, Slätbaken,
Skärgården och Ensjön, det vill säga cirka 750 fastigheter.
14. VA-projektering i Göten
Lars Svensson informerar om att NoVa utreder tre alternativ; reningsverk i
Göten, överföringsledning till Sandvik i Linköping (norr om Roxen) och en
överföringsledning till Vånga. Linköpings kommun funderar på att bygga en
VA- ledning under Roxen. Val av alternativ med efterföljande projektering
kommer att ske 2012, då även arbetet kommer att upphandlas.
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15. Medlemskap och ny avgift för recipientkontroll? – Nyköpingsåarnas
Vattenvårdsförbund
Magnus Gullstrand informerar om att enligt länsstyrelsen, Erik Årnfelt
(sekreterare i Motala Ströms Vattenvårdsförbund – MSV) är Nyköpings och
Oxelösunds kommuner inte medlemmar i MSV. När MSV bildades 1955
utgick man från länsgränsen. MSV har ingen provtagning och inga
medlemmar i området Nävekvarn-Marsviken. Länsstyrelsen tycker det vore
naturligt och bra om Nyköpings och Oxelösunds kommuner vore medlemmar
i MSV då en del av kommunerna ligger inom MSV:s avrinningsområde.
Enligt Jerry Persson, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund ingår inte
området Nävekvarn-Marsviken i Vattenvårdsförbundet då det ligger utanför
Nyköpingsåarnas avrinningsområdet.
►

►

►

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa tycker att Norrköpings kommun och
NoVa bör vara medlemmar i Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund. LeVa
anser att Norrköpings kommun och NoVa är beredda på att betala vardera
5000 kronor för medlemskapet.
16. Övrigt
a) Sidus; NoVa informerar om att de fått anbud för att gräva ner VAledningar i Enbuskekvarteret och att grävarbetet för VA-ledningarna i
Sidus har påbörjat. Arbete med tillägg till detaljplanen för Sidus pågår.
b) Ringstad mo; Detaljplanen antogs av SPN den 9/11. Mårten Arnberg
framhåller att LeVa ger VA-gruppen i uppdrag att undersöka om och
isåfall hur Skärlöta, utanför detaljplaneområdet, skulle kunna VAförsörjas.
c) LOVA-bidrag; Madeleine Karlsson upplyser om att sista ansökningsdag
är den sista december och undrar om det finns intresse av att söka
LOVA-bidrag för en vattenrådssamordnare. Mårten Arnberg framhåller
att LeVa ger Madeleine Karlsson och Magnus Gullstrand i uppgift att
undersöka om det finns behov av det.
d) Media och kommunikation; Madeleine Karlsson informerar om att en av
miljö och hälsoskyddsinspektörerna Therése Andersén varit på konferens
där bland annat Uppsala och Tanums kommuner efterfrågat något
liknande forum som LeVa. LeVa är unikt i Sverige. Mårten Arnberg
framhåller att LeVa ger Madeleine Karlsson i uppgift att med hjälp av
informationskontoret arbeta med marknadsföring av LeVa.
17. Nästa möte
Nästa möte är måndag den 12 december, kl 13:30-16:00 i rum Granskningen
i Rosen.
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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