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Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson, Cecilia Ambjörn, Gunnar Bredin,
Jan-Olov Johnson, Stefan Hagfeldt, Peter Malmsjö, Lars Svensson, Annika Toll,
Madeleine Karlsson, Anna Amrén, Lars Söderström, Rickard Kalm (punkt 12)
och Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Eva Karlsson (anmält förhinder), Christer Frey (anmält förhinder)
och Hans Revenhorn (anmält förhinder).
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns efter att
följande punkt lagts till under Övrigt; a) Brev från Norrköping Vatten AB
(NoVa) om REVAQ. Mårten uppmanar alla att utvärdera LeVa-arbetet så att
vi gör rätt saker.
2. Föregående mötesanteckningar
- Magnus Gullstrand återkopplar och informerar om att under punkt 4 så har
Söderköpings kommun meddelat att de av olika skäl inte haft möjlighet att
kalla till möten i vattenrådet, de hänvisar vidare till länsstyrelsen. Punkt 12;
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund ser mycket positivt på att Norrköpings
kommun nu är medlem. Punkt 13; Frågan om fosfor- och kväveneutral
kommun kommer istället att tas upp på mötet i juni. Världsvattendagen 22/3
på Visualiseringscentret innehöll bland annat en filmvisning om
klimatförändringen, en föreläsning om miljöproblem och fotoutställningen
”Vatten – en värld av liv”.
3. Rapport från och styrning av VA-grupp, Dagvattengrupp och
Vattendirektivsgrupp
- VA-gruppen:
Arbete har skett med VA-rådgivning i Odensåker (slutmöte hölls 24/4),
Rönö-Djupvik och Lundby. Arbete har även skett med uppföljning av VAarbetet 2011 samt med VA-plan 2012-2021.
- Dagvattengruppen:
Arbete har skett med konfliktområdena för dagvatten och hur finansieringen
av åtgärder kan ske. Två studenter från Miljövetarprogrammet vid Linköpings
universitet kommer under sommaren att arbeta med att studera de resterande
konfliktområdena. Den 30/3 tog gruppen emot Strängnäs kommun på
studiebesök och vi informerade då bland annat om våra Riktlinjer för
dagvattenhantering. Mårten Arnberg framhåller att det är viktigt att alla
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nämnderna tänker på kostnaderna för att åtgärda konfliktområdena för
dagvatten.
- Vattendirektivsgruppen:
Arbete har skett med förberedelser inför studiebesöket/vattendragsvandringen
som Nedre Motala ströms och Bråvikens (NMSB) vattenråd ordnade den 26/4
till Jonsbergsån på Vikbolandet. 23 personer deltog. Gruppen har stöttat
Arbetsgruppen för Ensjön och Arbetsgrupp för Glan som arbetar med att ta
fram en åtgärdsplan för Glan liksom Arbetsgruppen för Jonsbergsån.
4. Rapport från Vattenrådens valda företrädare
Jan-Olov Johnson informerar om att Finspångsåarnas vattenråd inte haft
något möte sen sist. Cecilia Ambjörn informerar om arbetet inom de tre
arbetsgrupperna (Arbetsgruppen för Ensjön – avvaktar programarbetet,
Arbetsgruppen för Glan – åtgärdsplan klar i juni och Arbetsgruppen för
Jonsbergsån – kan komma att få användning av de 500 000 kronorna som
länsstyrelsen fått från Havs- och vattenmyndigheten för vattenprojekt på
Vikbolandet) inom NMSB:s vattenråd.

►

►

5. Konfliktområde Motala ström Syd och Nord, Fiskebydammen till Drags
- dagvatten
Lars Söderström informerar om att frågan om finansiering av åtgärder för att
hantera dagvatten inom konfliktområdena inte fått någon slutlig lösning.
Exempel på möjliga finansieringar är via exploateringsintäkter och via
dagvattentaxan från NoVa. Magnus Gullstrand informerar om att den
planerade dagvattenanläggningen i Himmelstalund, söder om Motala ström
vid Riksbron kommer att ingå i programarbetet för Himmelstalund som
tidigast kommer att gå ut på samrådsremiss under andra halvan av 2012.
Cecilia Ambjörn önskar att pengar avsätts i kommunens budget för 2013 om
att åtgärda dagvattenkonfliktområdet Nord. Mårten Arnberg framhåller att
LeVa ger Dagvattengruppen i uppdrag att fortsätta studera
finansieringsfrågan av dagvattenåtgärder.
6. Uppföljning av VA-arbetet 2011
Mårten Arnberg framhåller att LeVa godkänner rapporter Uppföljning av
VA-huvudmannen Norrköping Vattens arbete med VA-problemområden
2011. Rapporten kommer nu att gå till stadsplaneringsnämnden (SPN) för
formellt godkännande och därefter till kommunstyrelsen.
7. VA-plan 2012-2021
Magnus Gullstrand informerar om de förändringar som gjorts i VA-planen
jämfört med VA-plan 2011-2020. Förändringarna innebär att uppföljning har
lagts till i varje område. Graversforsområdet Mossen har lagts till. Det
påbörjade detaljplanearbetet i Stubbetorp-Gröndalen som
stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag av SPN den 8/5 syftar till skapandet av
nya småhustomter och är inte ett VA-problemområde och finns därför inte
med i VA-planen. Vid Marbystrand har två år lagts till på grund av uppdraget
att ta fram en ny detaljplan för området. Kolonien, Linnäs och Torps
villasamhälle har kompletterats med att NoVa ska ta över dessa VAanläggningar. Ett år har lagts till vid Göten på grund av VA-utredningen där.
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►

Ett nytt VA-problemområde, Häradshammar, har lagts in i planen. Orsaken
till det är att området består av relativt många hushåll och att flera
avstyckningar till nya småhustomter har skett i området. Flera hushåll i
området har dessutom en dålig eller bristande avloppssituation. Miljö och
hälsoskydd inom bygg och miljökontoret har bedömt att Häradshammar
skulle vara ett lämpligt område för ett VA-rådgivningsprojekt. VA-planen
har även kompletterats med en text om fysisk planering och om en
osäkerhetsfaktor i Graversfors. Mårten Arnberg framhåller att LeVa
godkänner VA-plan 2012-2021. VA-planen kommer nu gå vidare till SPN
för beslut om antagande.
8. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om att vi sen sist bestämt oss för att inte göra
fysiska bullermätningar då nyttan med sådana inte överstiger den tid och
kostnad det tar att göra mätningarna. Istället har vi gjort nya
bullerbedömningar som visas på två kartor och en karta som visar vilka
fastigheter som inte bör ingå i en ny detaljplan på grund av bullerstörning
från järnvägen. Utredningens olika delar ska nu sammanställas. Innan eller
strax efter semestern planerar vi att ha ett avstämningsmöte med
länsstyrelsen. Till LeVa-mötet i september hoppas vi kunna skicka med den
färdiga utredningen som därefter kommer att gå till SPN.
9. Ensjön
Magnus Gullstrand informerar om att arbetet med programmet inför
detaljplan för området söder om Ensjön är vilande. Förhoppningsvis kommer
arbetet att kunna starta igen under sommaren.
10. Stubbetorp-Gröndalen
Magnus Gullstrand informerar om att SPN gett uppdrag om att ta fram ett
förslag till detaljplan för nyexploatering av fastigheterna Östra Eneby 3:2 och
3:3 i Stubbetorp-Gröndalen. Planarbetet ska inledas med ett program och
syftet är att undersöka möjligheten till att skapa nya småhustomter i området.
Se vidare punkt 7 VA-plan 2012-2021 ovan. Med anledning av detta kommer
ärendet inte längre att vara en punkt på LeVa-mötena.
11. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Madeleine Karlsson informerar om att miljö och hälsoskydd genomfört
inventeringsarbete vid Vadsbäcken, Östra Stenby och Skenäs. I skärgården
kommer inventeringsarbetet starta i juni med att en enkät skickas ut till
fastighetsägarna. Miljö och hälsoskydd kommer endast att besöka de som har
vatten, det vill säga inte alla de cirka 200 fastigheterna med enskilda avlopp.
Vid månadsskiftet april/maj ska miljö och hälsoskydd återrapportera till
länsstyrelsen om genomförandet av LOVA-projektet. Hittills har det
resulterat i att cirka 730 enskilda avlopp inventerats och cirka 325
bedömningsbrev gått ut till boende. Enligt projektplanen ska 1650 enskilda
avlopp inventeras till och med augusti 2013 och arbetet följer tidplanen.
Miljö och hälsoskydd har skapat en digital karta i vilken de kan se vilka
fastigheter vars enskilda avlopp inventerats. 171 besökare kom till
Avloppskvällen vid Häradshammars bygdegård den 1/3. Under senaste
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halvåret har två avloppsmässor arrangerats på vilka 55 respektive 65
besökare kom. Miljö och hälsoskydd kommer att sammanställa resultatet av
avloppsinventeringarna i rapporter. Nu handlar de flesta frågorna från boende
om kostnader och inte längre om miljönyttan.
12. VA-projektering i Göten
Rickard Kalm, projektledare för VA-utbyggnaden i Göten informerar om
VA-utredningsarbetet som kommer att pågå under hela 2012. Den 10/4 hölls
ett informationsmöte med allmänheten. Utredningsarbetet innefattar bland
annat att studera den så kallade Södertäljemodellen och se om det är tekniskt
och ekonomiskt möjligt att arbeta efter den. Modellen innefattar extremt
snålspolande toaletter, att klosettvatten förs till en sluten tank och BDT
(spillvatten från bad, disk och tvätt) – rening med markbädd eller infiltration
samt VA-anläggningar ovan jord. Om Södertäljemodellen tillämpas skapas
inte ett VA-verksamhetsområde i Göten vilket innebär att endast de som har
behov av att lösa sin avloppssituation är tvingade. Utredningen omfattar även
att studera dricksvattenfrågan. Utredningen kommer även att studera vad som
händer om någon boende vänder sig till statens Va-nämnd för att kräva att ett
VA-verksamhetsområde ska bildas. Madeleine Karlsson framhåller att
Södertäljemodellen troligen skulle fungera bra att använda i Norrköping.
Lantbrukare (via LRF) är beredda att delta och därmed skapas lokala
mottagningsställen för slam.
13. Information om planeringssituationen längs Djurövägen
Fredrik Wallin från stadsbyggnadskontoret, fysisk planering informerar om
ärendets historik och om situationen idag. Nu pågår dialog med länsstyrelsen
och Trafikverket om hur ärendet ska hanteras vidare. Det är viktigt att det
snart kommer ett politiskt ställningstagande om Djurövägen och eller en ny
väg mellan Lindö-Marby. Fredrik Wallin framhåller vidare att kontoret har
fått flera samtal från boende längs Djurövägen, bland annat i Sidus, och de
undrar om det finns möjlighet att vänta med VA-anslutningsavgiften tills
Djurövägsfrågan och efterföljande detaljplanearbete är klart. Lars Svensson
svarar att VA-utbygganden pågår i Sidus och att när det är klart kommer
NoVa fakturera VA-anslutningsavgiften till fastighetsägarna. Gunnar Bredin
framhåller att det finns ett avtal mellan kommunen och Bråvikenstaden, som
ägs av HSB, om att det ska finnas en kollektivtrafiklinje mellan Lindö och
Marby vilket är i enlighet med översiksplanen för staden från 2002 (ÖP-02).
Med anledning av det anser Gunnar Bredin att det inte är SPN utan
kommunfullmäktige (KF) som äger vägfrågan Lindö-Marby. Mårten
Arnberg framhåller att programmet för Marby-Unnerstad från 2005 syftar till
att skapa attraktiva boendemiljöer och en successiv utbyggnad. En
förutsättning är att Djurövägen rustas upp. SPN borde på nytt se över ärendet
och sen bör det troligen gå till KF.

►

14. Förslag till val av representanter till Övre Motala ströms vattenråd
Magnus Gullstrand informera om att ett startmöte hölls den 25/4 och att ett
nytt möte ska hållas den 24/5 då vattenrådet ska besluta om att bildas. Mårten
Arnberg framhåller att LeVa för närvarande avstår från att föreslå någon
politiker till Övre Motala ströms vattenråd.
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►

15. Klimatanpassningsplan
Lars Svensson framhåller att Riktlinjerna för dagvattenhantering (från 2009)
saknar ett förhållningssätt till häftiga regn i ett förändrat klimat. Konkreta
dagvattenåtgärder bör tydliggöras mer liksom vikten av öppna
dagvattensystem. Gunnar Bredin och Cecilia Ambjörn framhåller att en
klimatanpassningsplan för kommunen borde tas fram. Gunnar Bredin
framhåller att två politiker från byggnads- och miljöskyddsnämnden borde
sitta med i kommunstyrelsens Översiktsplaneberedning. Madeleine Karlsson
framhåller att en klimatanpassningsplan borde tas fram centralt i kommunen.
Anna Amrén föreslår att en förvaltningsövergripande
klimatanpassningsgrupp borde bildas i kommunen. Mårten Arnberg upplyser
om att vissa delar av klimatanpassningsfrågorna tas upp i pågående
översiktsplanearbete om ett tillägg till översiktsplanen för miljö och
riskfaktorer. En klimatanpassningsplan borde göras men det är frågan vilken
förvaltning som ska hålla i det. Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger
Dagvattengruppen i uppdrag att undersöka hur en klimatanpassningsplan
skulle kunna tas fram.
16. Information för kännedom
Magnus Gullstrand informerar om de tre skrivelserna som skickats ut
inför mötet. Dessa handlar om VA i Sikudden, ett yttrande om riksintresse
för vattenförsörjningen samt en inbjudan om en utbildning för politiker om
vattenförvaltning och politik.
17. Övrigt
a) Brev från NoVa om REVAQ; NoVa har skickat in en skrivelse till
kommunfullmäktige om förslag till ändring i lydelse i KF-beslut § 6 om
GMO-fri kommun (2010-01-25). NoVa önskar att lydelsen ändras till:
Vid om- och nyförhandling av arrenden skall krav på GMO-fria
produktionsmetoder ställas samt möjligheterna för ekologiska
produktionssätt prövas i varje enskilt fall i diskussion med arrendatorn.
Jan-Olov Johnson framhåller att det inte är trovärdigt att NoVa inte får
sprida slam på kommunägd mark men på privatägd mark. Madeleine
Karlsson framhåller att det finns många olika aspekter på att sprida slam,
exempelvis bör kommunen inte bara uppfylla sina egna mål, till exempel
i miljöprogrammet utan även uppfylla de regionala och nationella
miljömålen, bland annat om en giftfri miljö.
18. Nästa möte och möten för 2012
Nästa möte är fredag den 15 juni, kl 13:30-16:00, Mötena därefter är 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 önskar LeVa
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.

5(5)

