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Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2012-06-15
Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson, Eva Karlsson, Christer Frey
Cecilia Ambjörn, Gunnar Bredin, Jan-Olov Johnson, Peter Malmsjö, Lars
Svensson, Annika Toll, Anna Amrén, Lars Söderström, Therese Boman, Eva
Lindahl (punkt 10), Ingrid Franzén (punkt 11) och Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Hans Revenhorn (anmält förhinder), Madeleine Karlsson (anmält
förhinder) och Stefan Hagfeldt.
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns efter att
följande punkt lagts till under Övrigt; a) Båtuppläggningsplatser.
2. Föregående mötesanteckningar
- Magnus Gullstrand återkopplar och informerar om att under punkt 2 så har
länsstyrelsen kontaktats angående Söderköpingsåarnas vattenråd. En nystart
av vattenrådet kommer troligen att ske i höst. Söderköpings kommun är
sammankallande. Länsstyrelsen har meddelat att det finns pengar för åtgärder
inom Söderköpingsåarnas vattenrådsområde. Punkt 15; Arbete pågår för att få
in störtregn med efterföljande dagvattenproblematik i tillägget till
översiktsplanen för miljö- och riskfaktorer som är under framtagande.
3. Rapport från och styrning av VA-grupp, Dagvattengrupp och
Vattendirektivsgrupp
- VA-gruppen:
Arbete har skett med VA-rådgivning i Rönö-Djupvik och Lundby. För
kännedom godkändes Uppföljning av VA-arbetet 2011 av stadsplaneringsnämnden (SPN) och VA-plan 2012-2021 antogs av SPN den 12/6.
- Dagvattengruppen:
Arbete har skett med att fundera kring arbetsformer och uppdrag och två
funktioner för gruppen synliggjordes; dels att arbeta med det som anges i
Riktlinjer för dagvattenhantering som konfliktområden för dagvatten som två
studenter ska arbeta med under sommaren och dels att samordna olika aktörer
med anknytning till dagvatten som exempelvis Norrköping Vatten AB
(NoVa). Över sommaren arbetar en konsult åt NoVa med
kombiledningssystemet med syftet att bland annat skapa en mer öppen
dagvattenhantering, det vill säga att dagvattnet i större utsträckning behålls
ovan mark istället för att ledas ner i dagvattenledningar. Gruppen kom även
fram till att en struktur eller verksamhetsplan liknande VA-planen ska tas
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fram för hanteringen av dagvatten och dess konfliktområden. Uppdraget om
klimatanpassning kvarstår. Gruppen har sitt nästa möte den 24/8. Lars
Svensson informerar om att NoVa hoppas på medfinansiering till det
pågående utredningsarbetet om störtregn och dagvatten. Magnus Gullstrand
upplyser om handboken från länsstyrelserna om ”Klimatanpassning i fysisk
planering.

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa anser att det är viktigt att en lista tas
fram på hur, var och av vem klimatanpassningsfrågor ska hanteras och att
Dagvattengruppen får i uppdrag att ta fram den. Det vore också bra att ta fram
en liknande plan som VA-planen fast för dagvatten. Inom detaljplaneringen
hanteras dagvattenfrågan bra.
- Vattendirektivsgruppen:
Arbete har skett med att fortsätta stötta arbetet i Nedre Motala ströms och
Bråvikens (NMSB) vattenråds Arbetsgrupper för Ensjön, Glan och
Jonsbergsån. Nästa möte i NMSB:s vattenråd är den 30/8 då konsulten som
tagit fram den nu färdiga Åtgärdsplanen för Glan ska hålla ett föredrag om
den. Den 24/5 hölls ett möte i Övre Motala ströms vattenråd på vilket rådet
formellt bildades. Vattenrådet har likande struktur, bland annat med en
verksamhetsbeskrivning, som NMSB:s vattenråd. En årsrapport som
redovisar läget 2011 i Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och vattenråd har
kommit.
4. Rapport från Vattenrådens valda företrädare
Christer Frey informerar om att NMSB:s vattenråd hade en lyckad (men blöt
– dagsregn) vattendragsvandring den 24/5 till Jonsbergsån. Cecilia Ambjörn
informerar om att Arbetsgruppen för Glan har tagit fram Åtgärdsplan för
Glan samt att Arbetsgruppen för Ensjön är, med undantag för provtagningar i
sjön, vilande. Jan-Olov Johnson informerar om att Finspångsåarnas vattenråd
inte haft något möte sen sist.
5. Konfliktområde Motala ström Syd och Nord, Fiskebydammen till Drags
- dagvatten
Lars Söderström hänvisar till punkt 3 ovan.
6. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om att arbete pågår med sammanställningen.
När utredningen är klar kommer ett avstämningsmöte att hållas med
länsstyrelsen. Därefter går ärendet till LeVa och sen till SPN för beslut.
7. Ensjön
Magnus Gullstrand informerar om att arbetet med programmet inför
detaljplan för området söder om Ensjön fortfarande är vilande på grund av
annat arbete. Förhoppningsvis kommer arbetet att kunna starta igen efter
sommaren.
8. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Therese Boman informerar om att återrapporteringen för LOVA-bidraget har
godkänts av länsstyrelsen. Nu arbetar miljö och hälsoskydd med inventering
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av enskilda avlopp i skärgården. 250 fastigheter har fått ett brev och av dessa
har miljö och hälsoskydd i samarbete med tekniska kontoret besökt 90.
Inventeringsarbete pågår i Vadsbäckens avrinningsområde där 125
fastigheter ska besökas varav cirka hälften redan är besökta. Miljö och
hälsoskydd har i veckan haft ett möte med länsstyrelsen angående på pengar
som länsstyrelsen fått för vattenförbättringsåtgärder på Vikbolandet.
Enskilda avlopp inom avrinningsområdena för Glan och Slätbaken kommer
att inventeras 2013.
9. VA-projektering i Göten
Lars Svensson meddelar att ärendet återkommer på nästa möte istället.
10. Fosfor- och kväveneutral kommun
Eva Lindahl hänvisar till utskickad skrivelse inför mötet och informerar om
att övergödningen är ett stort problem och trots omfattande mätningar har
resultaten varit måttfulla. Med bakgrund av det godtog ekonomi- och
styrningskontoret konsultföretaget Teknikmarknads förfrågan om att ta fram
en rapport om övergödningsproblematiken. Rapporten som kostade 48 000
kronor är nu klar och omfattar 117 sidor. Rapporten handlar främst om
mätningar och hur de har genomförts samt förslag på åtgärder för att minska
fosfor- och kväveläckaget. Detta kan i sin tur bidra till att skapa god
ekologisk status i sjöar och vattendrag. Rapporten visar att stora mängder av
näringsämnen kommer från jordbruket, avlopp och luftföroreningar. Utifrån
ett kommunalt perspektiv kan främst de enskilda avloppen åtgärdas. Fosfor
är en begränsad resurs och därför är det viktigt att det cirkulerar. Rapporten
tar upp Södertäljemodellen. Eva Lindahl föreslår att en arbetsgrupp bildas för
att ta fram kommunövergripande riktlinjer för enskilda avlopp.
11. Avstämning av bygg och miljökontorets förstudie om lokalt
omhändertagande av slam från enskilda avlopp
Ingrid Franzén informerar om att miljö och hälsoskydd har problem med 700
små reningsverk och att enligt LRF så kommer fosforn att ta slut inom vår
generation. Enskilda avlopp är en outnyttjad resurs vilket skulle kunna
nyttjas genom att vakuumtoaletter används i större utsträckning än idag.
Slammet från dessa toaletter kan köras ut till lokala lantbrukare vilket sparar
långa transporter från till exempel Vikbolandet till Slottshagens reningsverk
och sedan tillbaks. Miljö och hälsoskydd har bland annat studerat
Södertäljemodellen och tillsammans med regionförbundet Östsam och LRF
kommit fram till att det skulle vara en bra lösning. LRF funderar på att
bygga en biogasanläggning i Kuddbyområdet. Några fördelar med
vakuumtoalettsystemet är återföringen till jordbruket och att det skulle kunna
lösa VA-problemen i Göten och Sikudden utan att kommunalt VA byggs ut
dit och det blir en hög särtaxa för VA-anslutningsavgiften. En
förvaltningsövergripande arbetsgrupp som hanterar dessa frågor samt tar
fram riktlinjer för enskilda avlopp vore bra.
►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger miljö och hälsoskydd i uppdrag att
ta fram ett beslutsunderlag bestående av en projektbeskrivning med bland
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►

annat information om syfte och organisation (egen ny arbetsgrupp eller
projektgrupp inom någon av LeVa:s befintliga arbetsgrupper). Oavsett
organisationsform ska miljö och hälsoskydd vara sammankallande för
arbetet. Efter att beslutsunderlaget presenterats för LeVa ska det gå vidare för
beslut i SPN och eller i byggnads- och miljöskyddsnämnden samt
eventuellt därefter till kommunstyrelsen. Rapporten från Teknikmarknad ska
läggas ut på kommunens hemsida under LeVa.
12. Övrigt
a) Båtuppläggningsplatser; Mårten Arnberg informera om att han och JanOlov Johnson besökt Alvarbåtar och de påstod att företaget inte fått
bygga en båtbottentvättanläggning med bland annat spolplattor. Therese
Boman informerar om att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tagit fram
en delutredning om översyn av kommunens varierande regler som rör
fritidsbåtshamnar (spolplattor, båttvättar m.m.) och i väntan på den
färdiga utredningen och nationella riktlinjer från HaV vill miljö och
hälsoskydd inte ställa några krav då det kan leda till skärpta krav i
framtiden. Jan-Olov Johnson framhåller artikeln i NT om att Alvarbåtar
inte kunnat bygga en spolplatta på grund av reservatet för Norrleden. En
spolplatta vid Alvarbåtar skulle ha en positiv miljöeffekt. NoVa tänker
under 2013 söka LOVA-bidrag för att bland annat möjliggöra en
spolplatta. En annan möjlighet skulle vara att kommunen använder en del
av arrendeintäkterna som Alvarbåtar betalar för marken till kommunen.

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger miljö och hälsoskydd i uppdrag
att undersöka var båtuppläggningsplatser finns.
13. Nästa möte och möten för 2012
Nästa möte är fredag den 7 september, kl 13:30-16:00, Mötena därefter är
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.
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