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Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson, Eva Karlsson, Christer Frey,
Cecilia Ambjörn, Gunnar Bredin, Jan-Olov Johnson, Stefan Hagfeldt, Therese
Boman och Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Hans Revenhorn (anmält förhinder), Peter Malmsjö (anmält
förhinder), Lars Svensson, Madeleine Karlsson (anmält förhinder – Therese
Boman deltar istället), Annika Toll (anmält förhinder) och Lars Söderström
(anmält förhinder).
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns.
2. Föregående mötesanteckningar
Magnus Gullstrand upplyser om att punkt 8 Remissen om
vattenskyddsområde för Glan besvarats. Framtagandet av yttrandet har skett i
samverkan med berörda kommunala förvaltningar och Norrköping Vatten AB
(NoVa). Yttrandet godkändes av stadsplaneringsnämnden (SPN) den 6/12.
Yttrandet har därefter gått vidare till kommunstyrelsen. NoVa:s yttrande (se
bilagan) skickades direkt till länsstyrelsen. I övrigt inga synpunkter.
3. Rapport från och styrning av VA-grupp, Dagvattengrupp och
Vattendirektivsgrupp
- VA-gruppen:
Arbete har skett med VA-rådgivning i Odensåker och Rönö-Djupvik.
Revidering av VA-prioriteringslistan, som är ett underlag till den nya VAplanen, pågår.

►

- Dagvattengruppen:
Arbete pågår med att ta fram en prioritering och tidplan för hantering av
kvarvarande dagvattenkonfliktområden (se punkt 5 nedan). Mårten Arnberg
framhåller att LeVa anser att det är viktigt att prioritering och tidplan blir
klart under våren 2012 så att finansieringen av åtgärder kan komma med i
budgeten för 2013. Om möjligt är det önskvärt om genomförandet av
åtgärderna påbörjas redan 2012.
- Vattendirektivsgruppen:
Arbete har skett med att färdigställa en Nulägesbeskrivning (beskriver vilka
åtgärder som genomförts, pågår och planeras av respektive aktör inom
vattenrådet) och den finns på vattenrådets hemsida under
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www.vattenorganisationer.se. Den 24/11 hölls vattenrådsmöte i Nedre Motala
ströms och Bråvikens (NMSB) vattenråd då årsredovisning och förslag till
budget godkändes. Gruppen har stöttat Arbetsgruppen för Ensjön och
Arbetsgrupp för Glan inom vilken arbete påbörjats med att ta fram en
åtgärdsplan för Glan. Arbete ska påbörjas med att besvara
vattenmyndighetens enkät om återrapportering för 2011 om genomförandet
av vattenmyndighetens åtgärdsprogram för 2009-2015. Enkätens ska skickas
in senast den 28/2 och innan dess ska den godkännas av LeVa.
4. Rapport från Vattenrådens valda företrädare
Jan-Olov Johnson och Karin Jonsson informerar om att inga möten hållits i
Finspångsåarnas och Söderköpingsåarnas vattenråd. Christer Frey informerar
om NMSB:s vattenrådsmöte den 24/11 på vilket Billerud Skärblacka AB höll
ett intressant och mycket uppskattat föredrag om deras vattenarbete.
5. Konfliktområde Motala ström syd, Fiskebydammen till Drags
Arbete pågår. Ärendet återkommer på nästa möte, då förhoppningsvis arbetet
med prioritering och tidplan för övriga konfliktområden kommit så långt att
rubricerad utredningsrapport kan godkännas.

►

►

6. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om att arbete med kompletteringen av MKB:n
pågår. Efter att MKB:n är klar ska den till länsstyrelsen för samråd och ett
möte kommer att ordnas mellan stadsbyggnadskontoret och länsstyrelsen.
Under våren 2012 planeras utredningen bli klar för att gå till LeVa och
därefter till SPN. Mårten Arnberg framhåller att LeVa önskar få MKB:n
samtidigt som länsstyrelsen får den på samrådsremiss.
7. Ensjön
Magnus Gullstrand informerar om att arbetet med programmet inför
detaljplan för området söder om Ensjön, som görs tillsammans med
Söderköpings kommun, pågår. Den 1/11 på ett möte i Arbetsgruppen för
Ensjön presenterades ett första utkast till programkarta. Synpunkter som
framfördes handlade om bryggor och att tillgängligheten till sjön är viktig.
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. Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger Magnus Gullstrand i
uppgift, att inom ramen för programarbetet, undersöka hur långt ekologen
Kaj Almqvist kommit i arbetet med planeringen inför anläggandet av
våtmarker.
8. Stubbetorp-Gröndalen
Magnus Gullstrand informerar om att markägarna som tidigare överklagade
kommit in med en begäran om planbesked och att fysisk planering inom
stadsbyggnadskontoret svarat ja till planläggningen i ett planbesked i enlighet
med inriktningsbeslutet som SPN tog i maj. Två av tre ägare till de tre
berörda fastigheterna i inriktningsbeslutet har kommit in med begäran om
planläggning. Fysisk planering ser helst att även den tredje markägaren också
kommer in med en begäran. Enligt uppgift från NoVa kommer markägaren,
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som tidigare överklagade, senast strax före årsskiftet lämna ett slutligt besked
om hur de ställer sig till utbyggnad av kommunalt VA via deras fastighet.
9. Skärlöta
Magnus Gullstrand informerar om att området studeras av VA-gruppen i
samband med revideringen av VA-prioriteringslistan.
10. LOVA-bidrag
Magnus Gullstrand informerar om ett möte mellan samordnarna för de sju
vattenråden inom Motala ströms huvudavrinningsområde, som han var på
och där frågan om behovet av en projektanställning som Åtgärdssamordnare
diskuterades. Bakgrunden till att samordnarna för vattenråden kom fram till
att det finns ett behov är att vattenmyndigheten önskat att mer fokus läggs på
åtgärder. Syftet med Åtgärdssamordnaren skulle främst vara att hjälpa
vattenråden att skriva LOVA-ansökningar. Önskemålet om en
Åtgärdssamordnare har Magnus stämt av med Madeleine Karlsson som
tycker det är en bra idé. Madeleine ska undersöka finansieringsmöjligheterna
då LOVA-bidraget endast täcker 50 % av kostnaderna för tjänsten.
Therese Boman informerar om att miljö och hälsoskydd avser att söka
LOVA-bidrag för att ta fram en förstudie om lokalt omhändertagande av
avloppsslam bland annat från enskilda avlopp. Omhändertagandet skulle
kunna ske genom spridning på näraliggande åkermark för att därmed minska
transportbehovet.
►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa ser mycket positivt på de båda planerna
på att söka LOVA-bidrag, dels för en Åtgärdssamordnare och dels för en
förstudie om lokalt omhändertagande av avloppsslam.
11. Media och kommunikation
Magnus Gullstrand informerar om att Madeleine Karlsson undrar vad LeVa
förväntar sig angående marknadsföringen av LeVa, på vilken nivå och
omfattning bör det ske?

►

Mårten Arnberg sammanfattar diskussionen och framhåller att LeVa önskar
att marknadsföringen och ett aktivt spridande av information till andra
kommuner knyts till något särskilt ärende eller händelse som exempelvis
döda Östersjöbottnar eller ”Baltic Sea Action Plan”. Information om hur
LeVa och kommunen arbetar för att förbättra vattenkvaliteten skulle kunna
spridas genom tidningar som till exempel Dagens Samhälle, Miljörapporten
eller Miljöaktuellt.
12. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Therese Boman informerar om att inventeringen av enskilda avlopp i år
hittills omfattat 850 stycken och dessa finns i områdena vid Varaån, Östra
Stenby Skenäs, Nedre Glottern, Ensjön och Lövstadsjön. Nästa år kommer
inventeringsarbetet att fokusera på öarna i skärgården och området kring
Vadsbäcken. Cecilia Ambjörn önskar att en ny Lägesrapport görs tidigare än
planerat. Den senaste är från 2010 och omfattar perioden 2001-2009. JanOlov Johnson framhåller att Avloppskvällen (handlade bl.a. om inventering

3(4)

NORRKÖPINGS KOMMUN

MÖTESANTECKNINGAR

Stadsbyggnadskontoret

2011-12-20

av enskilda avlopp) som bygg och miljökontoret arrangerade den 16/11 var
mycket informativ och välbesökt.
13. VA-projektering i Göten
Jan-Olov Johnson informerar om att NoVa har utrett tre alternativ;
reningsverk i Göten, överföringsledning till Sandvik i Linköping (norr om
Roxen) och en överföringsledning till Vånga. Överföringsledningen som
skulle vara en sjöledning till Linköping är inte längre aktuell. Två alternativ
kvarstår och utreds vidare. Ett förslag till val av alternativ kommer att
presenteras under våren 2012.
14. Medlemskap och ny avgift för recipientkontroll? – Nyköpingsåarnas
Vattenvårdsförbund
Magnus Gullstrand informerar om att ingen reaktion kommit från
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund men att han kommer att kontakta dem
och framföra LeVa:s ståndpunkt.
15. Översvämningsnivå orsakad av framtida havsnivåstigning
Magnus Gullstrand sammanfattar kort innehållet i SMHI:s rapport
”Kompletterande beräkningar havsvattenstånd Bråviken” från 2010 som
innebär att havsnivån i den innersta delen av Bråviken år 2100 kan i ett
värsta scenario stiga till 2,38 meter över dagens relativa medelvattennivå. I
den siffran ingår 1 meters global havsnivåhöjning, ett extremt vattenstånd
med 100 års återkomsttid, ett regionalt påslag samt en stationär och kortvarig
vinduppstuvning som är orsakad av kraftig vind. I siffran ingår även
landhöjningen och omkring år 2015 till 2030 kommer vi enligt SMHI få se
att havsnivån stiger snabbare än landhöjningen.

►

►

Mårten Arnberg avslutar diskussionen och framhåller att LeVa anser att det
är viktigt och bra att en lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse förs in i
det pågående arbetet med tillägget till översiktsplanen för miljö och
riskfaktorer. Det är även viktigt att vara tydlig med att en stigande havsnivå
inte kommer att inträffa snabbt. LeVa ger Magnus Gullstrand i uppgift att
mejla den reviderade kartbilagan till programmet för Lindö småbåtshamn till
samtliga i LeVa.
16. Övrigt
Inget.
17. Nästa möte och möten för 2012
Nästa möte är torsdag den 23 februari, kl 8:30-11:00. Mötena därefter är
fredag den 27 april, kl 8:30-11:00, fredag den 15 juni, kl 13:30-16:00, fredag
den 7 september, kl 13:30-16:00, fredag den 26 oktober, kl 13:30-16:00 och
torsdag den 13 december, kl 13:30-16:00. Något av mötena önskas
kombineras med ett studiebesök på SMHI.
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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