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Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2012-12-13
Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson, Eva Karlsson, Christer Frey,
Cecilia Ambjörn, Gunnar Bredin, Jan-Olov Johnson, Stefan Hagfeldt, Hans
Revenhorn, Peter Malmsjö, Lars Svensson, Anna Amrén, Stephanie Liebgott,
Therese Boman, Magnus Jonsberg och Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Lars Söderström (anmält förhinder).
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns.
2. Föregående mötesanteckningar
- Godkänns och kommer att läggas ut på kommunens webbplats.
3. Rapport från och styrning av VA-grupp, Dagvattengrupp och
Vattendirektivsgrupp
- VA-gruppen:
Arbete har skett med VA-rådgivning i Rönö-Djupvik och Lundby. Arbete
pågår med revidering av VA-prioriteringslistan som är ett underlag till
revideringen av VA-planen. Utvärdering av VA-rådgivningsarbetet har
påbörjats. Se skrivelsen som skickats ut inför mötet. Stephanie Liebgott och
Therese Boman presenterar en historik över hur VA-rådgivningsarbetet har
gått samt problem med tillvägagångssättet. Problemen består bland annat av
att principförslagen som tagits fram inom VA-rådgivningsarbetet inte följs.
Fyra alternativa tillvägagångssätt och åtgärdsförslag presenteras. Alternativ 1
är ett nollalternativ och innebär att arbetet forsätter som hittills och problemen
kvarstår. Alternativ 2 innebär att vi helt slutar med VA-rådgivningsarbetet.
Alternativ 3 innebär att arbetsmetodiken förändras. Förändringen innebär
huvudsakligen att ansvaret att ha en godkänd avloppslösning i än större
utsträckning än tidigare läggs över på fastighetsägaren genom att miljö- och
hälsoskydd efter inventering direkt sätter förbud (med efterföljande vite) mot
utsläpp av avloppsvatten på de fastigheter som inte uppfyller kraven. Därefter
erbjuder kommunen en kostnadsfri VA-rådgivning till fastighetsägarna i de
berörda bebyggelsegrupperna under förutsättning att dessa uppfyller ett antal
av kommunen särskilt uppställda kriterier. Ett sådant kriterium skulle kunna
vara att minst 51 procent att fastigheterna inom berörd bebyggelsegrupp
ställer sig bakom en ansökan om VA-rådgivning. Alternativ 4 innebär att VArådgivningen ersätts med att Norrköping Vatten AB (NoVa) bygger ut
kommunalt VA inom VA-verksamhetsområden antingen med särtaxa (i
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Götens fall cirka 300 000 kronor per fastighet) eller i enlighet med den så
kallade Södertäljemodellen som innebär att kunden får välja standard och att
full standard innebär vakuumtoalett och BDT (bad, disk och tvätt) -avlopp. I
detta fall blir VA-anslutningsavgiften mellan cirka 90 000 till 130 0000
kronor per fastighet i Göten. Alternativet med Södertäljemodellen studerar
NoVa just nu för Göten och NoVas styrelse kommer under vintern att få ta ett
beslut i ärendet. Hans Revenhorn och Magnus Gullstrand upplyser om att i
det pågående arbetet ned en översiktsplan för landsbygden så kommer
samtliga så kallade VA-problemområden som återfinns i VA-planen att
studeras översiktligt bland annat med avseende på eventuell
bebyggelseutveckling eller inte i dessa områden. Efter diskussion
sammanfattar Mårten Arnberg med att LeVa ger VA-gruppen i uppdrag att i
samband med revideringen av VA-planen välja att i första hand arbeta vidare
med alternativ 3 och i andra hand med både alternativ 3 och 4.
- Dagvattengruppen:
Arbete har skett med planering av seminariet om störtregnsöversvämningar
som gruppen arrangerar den 5/2, kl 9-11 på Slottshagens reningsverk. Den
11/12 hölls information om störtregnsöversvämningskarteringen i
stadsplaneringsnämnden (SPN). Arbete pågår med att ta fram en
Dagvattenplan (ett första utkast visas) liksom med att ta fram ett dokument
som fastställer ansvarsfördelningen av dagvattenfrågan. I arbetet med
ansvarsfrågan används detaljplaneområdet för Södra Vrinnevi som ett
pilotfall. Peter Malmsjö framhåller att det är viktigt att samverkan i mycket
tidiga skeden mellan översiktsplanering och detaljplanering samt med NoVa
blir än bättre. Mårten Arnberg sammanfattar med att LeVa anser att det är
mycket angeläget att ansvarsfördelningen blir klar och att kommunen, inte
bara vid detaljplanering, utan även i befintliga bebyggelseområden arbetar för
att minska andelen hårdgjorda ytor och i större utsträckning möjliggör öppna
dagvattenlösningar.
- Vattendirektivsgruppen:
Arbete har skett med att fortsätta stötta arbetet i Nedre Motala ströms och
Bråvikens (NMSB) vattenråds Arbetsgrupper för Ensjön, Glan och
Jonsbergsån. På senaste mötet i NMSB:s vattenråd den 15/11 godkändes
revideringen av vattenrådets verksamhetsbeskrivning, årsredovisning, budget
inklusive medfinansiering av nya provtagningspunkter i Glans tillflöden.
Nästa möte i NMSB:s vattenråd är ett stormöte den 14/3 då länsstyrelsen
kommer att informera om arbetet med den nya statusklassningen av
vattenförekomster. Gruppen har fått den årliga enkäten om återrapportering
till Vattenmyndigheten och ett förslag till svar på den kommer att presenteras
på nästa LeVa-möte.
4. Rapport från Vattenrådens valda företrädare
Jan-Olov Johnson framhåller att det genom ändringar av mötesdatumen i
Finspångsåarnas vattenråd varit svårt att delat. I övrigt inget att rapportera.
5. Åtgärdsplan för sjön Glan
Cecilia Ambjörn, Arbetsgruppen för Glan, presenterar Åtgärdsplanen för
sjön Glan som gruppen låtit konsulten WRS ta fram. Planen är finansierad av
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NoVa, kommunen (tekniska kontoret) och NMSB:s vattenråd. Syftet med
åtgärdsplanen är att förbättra den ekologiska statusen i Glan så att
miljökvalitetsnormen för vatten klaras samt att bidra till det långsiktiga
skyddet av Glan som vattentäkt. Sammanfattningsvis är jordbruket den
verksamhet som har störst potential att bidra med en betydande minskning av
näringsbelastningen till Glan. Med de i planen föreslagna åtgärderna bedöms
målsättningen med en minskning av näringsbelastningen med 4 ton total
fosfor per år inom utredningsområdet vara möjlig att uppnå. Mårten Arnberg
sammanfattar med att LeVa ser positivt på att kommunen (tekniska kontoret)
fortsätter att arbeta med att anlägga våtmarker för att minska
näringsbelastningen från jordbruksmarken. LeVa ger Vattendirektivsgruppen
i uppdrag att till senast 2014 ta fram en handlingsplan över vilka åtgärder
som ska vidtas för att uppnå god vattenstatus i de statusklassade
vattenförekomsterna.
6. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om att det nu pågår ett intensivt arbete med att
ta fram ett Åtgärdsprogram för buller i enlighet med EU:s bullerdirektiv.
Åtgärdsprogrammet kommer att ställas ut för samråd under våren och vara
klart för antagande av kommunfullmäktige under sommaren 2013. Resultatet
av åtgärdsprogrammet för buller kommer att föras in i utredningsarbetet om
Graversfors som kommer att återupptas efter sommaren. När
utredningsarbetet är klart kommer ärendet att tas upp i LeVa och sen till SPN
för beslut som planeras till under första kvartalet 2014. Därefter ska beslutet
skickas till länsstyrelsen för att de i sin tur ska ta ett beslut i ärendet. Ovan
information har meddelats länsstyrelsen på länssamrådet den 12/12. Arbetet
med att ta fram ett informationsbrev och eller information på kommunens
webbplats kvarstår.
7. Ensjön
Magnus Gullstrand informerar om att arbetet med programmet inför
detaljplan för området söder om Ensjön fortfarande är vilande. Programmet
görs tillsamman med Söderköpings kommun. Arbetet planeras att återstarta
under våren.
8. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Miljö- och hälsoskydd inom bygg och miljökontoret kommer under 2013 att
fokusera arbetet med inventering av enskilda avlopp inom Glans
vattenskyddsområde, det vill säga inom de samtliga tre vattenskyddszonerna
(primära-, sekundära- och tertiärazonen).
9. VA-projektering i Göten
Se ovan under punkt 3.

►

10. Vrinnevibäcken
Cecilia Ambjörn informerar och foton visas över den kulverterade bäcken i
Vrinneviskogen. Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger Magnus Gullstrand
i uppgift att till nästa möte ta fram en karta som visar var bäcken går.
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11. Båtuppläggningsplatser
Mårten Arnberg framhåller att enligt Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer
för båtbottentvättar ska det senast 2014 vara åtgärdat. Jan-Olov Jonhson
informerar om att Alvarbåtar vill anlägga en båtbottentvätt vid Herstaberg.
Mark- och exploatering inom stadsbyggnadskontoret har fått LOVA-bidrag
för uppförande av båtbottentvättar i Arkösund för båtar som inte är målade.
Idag är cirka 80-90 procent av båtarna bottenmålade. Mårten Arnberg
sammanfattar med att LeVa ger Hans Revenhorn och mark- och exploatering
(Magnus Jonsberg) i uppgift att undersöka om det går att flytta pengarna från
LOVA-bidraget i Arkösund till en spolplatta i Herstaberg.
12. Aktuella översvämningar - Ljura bäck
Lars Svensson framhåller att översvämningen i Ljura bäck i november
förvärrades av att det finns fördämningar i bäcken och att den på vissa ställen
växt igen vilket borde åtgärdas genom rensning. NoVa ser Ljura bäck som en
recipient och att det därför är kommunen (bland annat tekniska kontoret) som
är ansvarig. Peter Malmsjö framhåller att det inte är rätt att pågående
detaljplaneprojekt längs bäcken ska få ansvaret bland annat för kostnaderna
för åtgärder. Vem som har ansvaret för bäcken bör studeras närmare. Gunnar
Bredin upplyser om att för cirka 50 år sedan i samband med utvecklingen av
hamnen så bekostade kommunen grävningen för en flytt av bäckfåran längre
öster ut vid dess utlopp till Motala ström. Mårten Arnberg framhåller att
LeVa ger Peter Malmsjö i uppgift att till nästa möte närmare studera
ansvarsfrågan för Ljura bäck.
13. Övrigt
Inget.
14. Nästa möte
Mötena för 2013 är torsdag den 21 februari, kl 9:00-12:00, torsdag den 11
april, kl 9:00-12:00, torsdag den 13 juni, kl 13:30-16:00, fredag den 13
september, kl 9:00-12:00, onsdag den 30 oktober, kl 9:00-12:00 och onsdag
den 11 december, kl 9:00-12:00.

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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