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Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2014-12-12
Närvarande: Mårten Arnberg, Christer Frey, Cecilia Ambjörn, Gunnar Bredin,
Jan-Olov Johnson, Stefan Hagfeldt, Hans Revenhorn, Peter Malmsjö, Lars
Svensson, Anna Amrén, Lars Söderström, Jane Hjelmqvist – WSP (punkt 6),
Lina Graf – NAI Svefa och Peter Jonander – Norrköping Vatten och Avfall AB
(NoVA) (båda punkt 7) samt Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Karin Jonsson (anmält förhinder) och Eva Karlsson (anmält
förhinder).
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns.
2. Föregående mötesanteckningar
Punkt 3 Rapport från och styrning av Dagvattengruppen; Mårten Arnberg
framhåller att studiebesöket för att se på bygget av de underjordiska
dagvattenmagasinen vid Idrottsparken var intressant och bra. Det var även bra
att media var med. Magnus Gullstrand informerar om att på grund av
sjukdom har Mats Appel inte haft möjlighet att ta fram en snäv tidplan. Se
vidare under punkt 6 Information om ansvarsutredningen om dagvatten.
Punkt 4 Rapport från vattenrådens valda företrädare; Förstudien om fria
fiskvandringsvägar i Motala ström som tagits fram under ledning av
Hushållningssällskapet är i stort sett klar. Studien omfattar en rapport (ca 300
sidor) samt en barnbok som båda nu är på tryckning och beräknas bli klara
omkring årsskiftet.

►

Punkt 6 VA-plan 2014-2025; Sista meningen i första stycket ska ändras till:
Anna Amrén framhåller att VA-rådgivning i Graversfors kan bli svårt och att
det endast löser avloppsfrågan, inte dricksvattenfrågan och att VArådgivningen diskuteras under 2015.
Anteckningarna 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 revidering av VA-planen samt förberedelser inför och
genomförande av dialogmötet med boende och fastighetsägare i Unnerstad
den 25/11 då 41 personer deltog.
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- Dagvattengruppen:
Arbetet i gruppen har fokuserat på att styra och stötta konsulten (WSP) med
att ta fram ansvarsutredningen om dagvatten.
- Vattendirektivsgruppen:
Arbete har skett med att fortsätta stötta arbetet i Nedre Motala ströms och
Bråvikens (NMSB) vattenråd och dess fyra arbetsgrupper; för Ensjön, Glan,
Jonsbergsån och Varaån samt Vadsbäcken. På vattenrådsmötet den 26/11
informerade länsstyrelsen om ett tillsynsprojekt över Skutbosjön och Dovern.
Information gavs även om arbetet med översiktsplanen för landsbygden samt
om förstudien om fria fiskvandringsvägar i Motala ström. Arbete med
Vattenplan för de statusklassade vattenförekomsterna i kommunen är
tillsvidare vilande på grund av resursbrist hos tekniska kontorets ekologer.
4. Rapport från vattenrådens valda företrädare
Cecilia Ambjörn och Christer Frey framhåller att seminariet som
länsstyrelsen ordnade den 28/11 om återvinning av fosfor från sjöbottnar var
intressant. Länsstyrelsen nämnde att Ensjön ska fungera som ett pilotfall och
att de kommer att söka medel för detta projekt bland annat från EU och
Havs- och vattenmyndigheten.

►

5. Budget för vattendirektivsåtgärder för 2015
Peter Malmsjö informerar om att ingen ny budget kommer att tas fram
utan att dessa medel var projektpengar som nu är slut och att medel för
rubricerade åtgärder istället kommer att ingå i stadsbyggnadskontorets (SBK)
budget. Hans Revenhorn framhåller att inom ramen för SESAM-projektet
finns det ett projekt om samordnad budget. Med anledning av det ska Peter
Malmsjö och Magnus Gullstrand prata med Anna Borgman-Fredriksson och
berörda ekonomer. Anna Amrén framhåller att bygg- och miljökontoret
saknar medel för att arbeta med VA-rådgivning vilket dock inte längre är en
så effektiv arbetsmodell. Peter Malmsjö svarar att SBK kan komma att bidra
med pengar till VA-rådgivningen men utan att någon separat budget tas fram.
6. Information om ansvarsutredningen om dagvatten
Jane Hjelmqvist, WSP informerar om arbetet. Uppdraget består av fyra delar
som ska utredas och studeras; 1) EU-rätt och nationell lagstiftning, 2)
Svenskt Vattens branschriktlinjer och då framförallt det material som är ute
på samrådsremiss (P110) till den 30/1 2015, 3) Roller mellan berörda
förvaltningar och bolag med fokus på bland annat befintlig och ny
bebyggelse samt olika faser som till exempel förprojektering, planering och
skötsel, 4) Konsekvensbeskrivning. Upplägget på arbetet har inletts med att
skapa en kunskapsbas samt utvärdera nuvarande ansvarsfördelning
inkluderande intervjuer med flera berörda handläggare, vilket pågår just nu.
Därefter ska ett förslag till ansvarsfördelning med tillhörande
konsekvensbeskrivning tas fram och förankras inom Dagvattengruppen. Det
planeras bli klart i slutet av mars 2015.
Jane Hjelmqvist framhåller att en viktig del i att skapa en gemensam
kunskapsbas kan Svenskt Vattens seminarium den 27/1 och 4/2 vara, till
vilka flera av medlemmarna i Dagvattengruppen planerar att åka på.
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Magnus Gullstrand presenterar tre alternativa tidplaner för ett
samrådsförfarande utifrån stadsplaneringsnämndens (SPN) preliminära
tidplan för 2015. Mårten Arnberg framhåller att LeVa anser att det är viktigt
med en samrådsremiss till berörda nämnder då det är många nya politiker i
dem. Hans Revenhorn instämmer i att en remiss är viktigt då utredningens
förslag kan få stora effekter varför det måste vara väl förankrat i nämnderna.
Som ett led i förankringen kan vara att ett utbildningsseminarium om
dagvatten och andra frågor kopplade till det ordnas för alla nämnderna.
►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa tycker att idén om ett
utbildningsseminarie är bra och ger SBK i samverkan med Dagvattengruppen
i uppdrag att ta fram ett förslag till seminarium som ska vända sig till alla
nämnder och att även Jane Hjelmqvist, WSP ska delta på det seminariet.
Mårten Arnberg framhåller även att LeVa är enig om att alternativet med ett
antagande i kommunfullmäktige (KF) i december 2015 inte är önskvärt (röda
alternativet) utan att samrådsförfarandet istället ska utformas så att ett
antagande i KF kan ske omkring sommaren 2015 är det som ska gälla (d.v.s.
grönt och gult alternativ). Därmed kan det få genomslag i budgeten för 2016.
Lars Svensson informerar om att den andra advent slöts en överenskommelse
mellan NoVA, SBK och tekniska kontoret om ansvarsfördelningen angående
dagvatten i väntan på KFs beslut. Då vara berörda chefer och politiker
närvarande.
7. Information om förorenad mark och VA-utbyggnad i Skärlöta Ringstad
mo
Lina Graf, NAI Svefa informerar om att föroreningar i marken har hittats
efter att berörd detaljplan vunnit laga kraft. Med anledning av det finns det
ett föreläggande från miljö- och hälsoskydd om att föroreningsfrågan ska
utredas närmare. Inom området finns det ett stort antal gropar från en före
detta grustäktsverksamhet, vissa upp till 20 meter djupa som fyllts igen med
rivningsmassor från staden. Med anledning av den före detta
trädgårdsmästeriverksamheten har även bekämpningsmedel hittats. Just nu
pågår utredningsarbete av de förorenade områdena både inom och utanför
planområdet och oberoende av om det är på kommunal eller privatägd mark.
Utredningsarbetet inkluderar provtagning av enskilda dricksvattenbrunnar.
Fas 1 i utredningsarbetet som består av en översiktlig miljöteknisk utredning
och beräknas kosta upp till cirka 1,5 miljoner kronor planeras bli klart i april
2015. Medel finns avsatta för det inom SBKs budget. Fas 2 som består av ett
antal fördjupade utredningar finns det idag ingen kostnadsuppskattning för.
Några av konsekvenserna av utredningsarbetet är att det kan skapa oro hos de
boende i området, det blir inga nya tomter till tomtkön då exploateringen
måste avvakta utredningen, planområdet i öster blir fördröjt, tekniska
kontoret kan tvingas behöva utreda ”Skärlöta deponin” samt att NoVA inte
kan dra ut kommunalt VA till området samt till området ”Övre Skärlöta” i
nordväst. Peter Jonander, NoVA pekar ut området i nordväst som även
inkluderar Åsen. Miljö- och hälsoskydd har bett NoVA att avvakta med
fortsatt VA-utbyggnad på grund av föroreningsrisken.
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Cecilia Ambjörn framhåller att hon önskar presentationen som Lina Graf
visade för att hon sedan ska kunna skicka den vidare till de boende i området.
Lars Söderström framhållet att tekniska kontoret i enlighet med
Avfallsplanen fått i uppdrag att utreda ”Skärlöta deponin” vilket ska bli klart
under 2015 men inga resurser finns för åtgärder i deponin.
8. Information om VA i Göten och Mem
Lars Svensson informerar om att det enligt lagen om allmänna vattentjänster
(LAV) går det inte att gå vidare med ett BDT (bad, disk och tvätt) avlopp
med vakuumtoaletter som tanken var tidigare i Göten. Nu har istället
styrelsen i NoVA beslutat om att bygga ut VA-ledningar till Göten från
Vånga och det ärendet kommer att tas upp i KF. Om KF beslutar enligt
NoVA-styrelsens beslut innebär det att Göten blir ett VAverksamhetsområde med särtaxa för anslutningsavgiften på cirka 270 000
kronor per fastighet.

►

Lars Svensson framhåller att ärendet om Mem är vilande på grund av
resursbrist inom NoVA. Jan-Olov Johnson framhåller att inför sommaren
2015 är det viktigt att NoVA för en dialog med samfälligheten i Mem. Hans
Revenhorn framhåller att inom arbetet med översiktsplanen för landsbygden
(ÖP-L) föreslås ny bebyggelse i Mem som kan bidra till att kommunalt VA
kan byggas ut i en större helhet. Samråd av ÖP-L planeras till sommaren
2015. Lars Svensson framhåller att cirka 20-30 nya tomter vore bra men ju
fler nya tomter det tillkommer i Mem desto bättre då risken därmed minskar
för att det blir särtaxa i området. Hans Revenhorn framhåller att Magnus
Gullstrand får i uppgift att inom arbetet för ÖP-L verka för att det tas fram ett
intervall med antal nya tomter i Mem.
9. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Anna Amrén informerar om att cirka 7 000 enskilda avlopp har inventerats
och att innan LOVA-projektet startade inventerades cirka 100-200 objekt per
år. Inom LOVA-projektet inventerades cirka 2 300 stycken under åren 20102013. Under 2014 har fokus varit på Slätbakens avrinningsområde inom
vilket cirka 200 objekt studerats vilket gav cirka 50 inventeringar.
Under 2015 planeras inga nya inventeringar utan arbetet kommer att fokusera
på att färdigställa de som påbörjats. Fokus har hittills och kommer även att
framöver vara på områden med sämst status. Hittills har cirka hälften av det
totala antalet enskilda avlopp i kommunen inventerats.
10. Utvärdering av LeVa-arbetet under mandatperioden
Magnus Gullstrand visar en gammal presentation från mandatperiodens
första LeVa-möte som inledning. Mårten Arnberg framhåller att det idag
finns flera politiska samordningsgrupper bland annat ÖP-beredningen,
Roteln och LeVa och nu funderar vi politiker på att effektivisera detta så att
det blir mer samordat och istället en grupp. Hans Revenhorn framhåller att
LeVa-formen har fungerat bra men att det inte är effektivt med flera politiska
samordningsforum, exempelvis finns det en nära koppling mellan ÖP-L och
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vattenfrågorna varför samordningsgrupperna bör föras ihop till en.
Ytterligare ett skäl är för att det i ÖP-beredningen inte finns med någon från
NoVA. Kikki Liljeblad, tillträdande ordförande i SPN, föreslår att de tre
grupperna slås ihop till en med obligatorisk närvaro för förvaltningscheferna
och NoVAs VD. En av fördelarna med en sammanslagning till en grupp är
att de förtroendevalda får en bredare inblick i frågorna.
Jan-Olov Johnson instämmer och tror också att en ny grupp blir bra men
påminner om att LeVa är en bra modell som tagits efter i många andra
kommuner i Sverige. Även Gunnar Bredin och Christer Frey instämmer i
detta. Magnus Gullstrand framhåller att utifrån ett handläggarperspektiv är
det också mer effektivt och bra med en sammanslagning till en ny grupp, så
handläggaren inte längre behöver föredra samma ärende i tre grupper och
hoppas på att de olika gruppernas ställningstaganden i det berörda ärendet
blir det samma.
Hans Revenhorn framhåller att enligt Kikki Liljeblad ska den nya
samordningsgruppen eller samverkansområdesgruppen även inkludera
kultur- och fritidskontoret. Mötena skulle kunna inledas med frågor som
berör översiktsplanering, detaljplanering, VA och övriga
vattenplaneringsfrågor, bygglovsfrågor samt andra strategiska frågor. En god
beredning inför mötena krävs. Magnus Gullstrand kommer att vara en av de
tjänstemän som ska vara med och bereda ärendena inför mötena i den nya
samordningsgruppen. Administrativa uppgifter som till exempel att skriva
mötesanteckningar i den nya gruppen kommer att utföras av SPNs
nämndsekreterare Mats Appel.
11. Övrigt
Lars Svensson tackar tekniska kontoret för arbetet med rensningen av
Ljurabäck.
Hans Revenhorn framhåller att formalia bland annat i form av
förslag till beslut är förberedda för att tas i de berörda nämnder som behövs, i
januari 2015. Mötena i det nya samordningsforumet kommer att vara cirka en
gång per månad.
►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa vill påminna berörda nämnder om att
utse politiska representanter till den nya samordningsgruppen och tackar
därefter samtliga politiker, tjänstemän samt övriga berörda för ett mycket
bra utfört arbete inom LeVa.
12. Nästa möte och möten för 2015
Inte aktuellt för LeVa då gruppen avvecklas och dess funktion inkluderas i
den nya samordningsgruppen.
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.

