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Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2013-02-21
Närvarande: Mårten Arnberg, Eva Karlsson, Christer Frey, Cecilia Ambjörn,
Jan-Olov Johnson, Stefan Hagfeldt, Peter Malmsjö, Anna Amrén, Lars
Söderström, Fredrik Wallin (punkt 12), Mikael Porath (punkt 12) och Magnus
Gullstrand.
Frånvarande: Karin Jonsson (anmält förhinder), Gunnar Bredin (anmält
förhinder), Hans Revenhorn (anmält förhinder) och Lars Svensson (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 och VA-planen. Det arbetet
sker utifrån alternativ 3 och 4 från förra LeVa-mötet. Arbete har även skett
med den årliga uppföljningen av VA-arbetet samt med att ta fram förslag till
informationsbrev till de boende i Graversfors och till en boende i Göten.
- Dagvattengruppen:
Arbete har skett med att ta fram ett dokument om ansvarsfördelningen. En
viktig utgångspunkt är tidig samverkan med Norrköping Vatten AB (NoVa)
till exempel genom deras medverkan på startmöten för detaljplaner och
översiktsplaner liksom i stadsbyggnadsprocessen vilket nu har förbättrats. Att
få in dagvattenfrågorna tidigt i planprocessen blir både billigare och enklare.
Lars Söderström framhåller att det varit mycket arbete med ansvarsfrågan och
att en del kvarstår. Frågan om ansvarsfördelningen ska bli klar till och
presenteras på LeVa-mötet i juni.
Arbete har även skett med att i gruppen ta upp specifika fall som Södra
Vrinnevi och NoVa:s förslag till lösning i form av en öppen
dagvattenhantering i Lagerlund för att förebygga källaröversvämningar.
Gruppen har tagit emot ett besök från Tekniska Verken i Linköping AB som
informerade om deras arbete med dikningsföretag. Gruppen har genomfört
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seminariet om störtregnsöversvämningar den 5/2. Cecilia Ambjörn undrar om
dagvattendammarna i Södra Vrinnevi kan börja byggas innan detaljplanen är
antagen. Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger Magnus Gullstrand i
uppdrag att till nästa möte undersöka detta.
- Vattendirektivsgruppen:
Arbete har skett med att fortsätta stötta arbetet i Nedre Motala ströms och
Bråvikens (NMSB) vattenråd och dess tre arbetsgrupper; för Ensjön, Glan
och Jonsbergsån. Förberedelser för deltagande på Vattenrådens dag den 27/2 i
Linköping. Arbete har även skett med planering inför samrådsmötet den 17/4
då Vattenmyndigheten kommer hit. Arbete har också skett med förberedelser
inför vattenrådets stormöte den 14/3. Arbete har skett med enkäten om den
årliga återrapporteringen till Vattenmyndigheten. Arbetet har även påbörjats
med att ta fram en handlingsplan eller vattenplan för de statusklassade
vattenförekomsterna med syfte att uppnå god vattenstatus.
4. Rapport från Vattenrådens valda företrädare
Inget att rapportera.

►

5. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om förslaget till brev som skickats ut inför
mötet. Efter att eventuella ändringar i brevet till de boende i Graversfors
gjorts kommer det att skrivas under av Hans Revenhorn och Lars Svensson.
Samma information som i brevet kommer även att läggas ut på kommunens
webbplats.
6. 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. Norrköpings kommun (tekniska kontoret) har i höstas påbörjat
arbetet med att anlägga en våtmark vid Sjöviksdiket på kommunägd mark.
Arbetet med våtmarken kommer att återstarta efter att snön är borta.
Våtmarken planeras bli klar strax efter sommaren.

►
►

Cecilia Ambjörn undrar hur arbetet gått med de andra våtmarkerna som
föreslagits i Åtgärdsplanen för Ensjön och som är på privat mark samt vem
inom kommunen som bör vara kontaktperson gentemot de berörda
lantbrukarna för arbetet med dessa våtmarker. Mårten Arnberg framhåller att
LeVa ger Lars Söderström i uppdrag att vara kontaktperson alternativt att
vara en ingång för dessa frågor. LeVa ger Vattendirektivsgruppen i uppdrag
att under hösten redovisa vilken effekt våtmarkerna har för att förbättra
vattenkvaliteten i Ensjön.
7. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Miljö- och hälsoskydd inom bygg och miljökontoret arbetar nu med att
inventera 475 enskilda avlopp samt 216 övriga avlopp inom Glans
vattenskyddsområde. En redovisning av användandet av LOVA-bidraget till
detta kommer att ske under oktober. För att klara inventeringsarbetet kommer
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►

►

►

miljö- och hälsoskydd anställa extra personal under sommaren. Jan-Olov
Johnson undrar hur Finspång påverkar vattenkvaliteten i Glan. Mårten
Arnberg framhåller att LeVa ger Anna Amrén i uppdrag att höra med
Finspångs kommun om deras arbete med inventering av enskilda avlopp
inom Glans tillrinningsområde.
8. VA-projektering i Göten
Magnus Gullstrand informerar om förslaget till brev som skickats ut inför
mötet. Jan-Olov Johnson upplyser om att den 20/4 kommer
kommunfullmäktige att behandla ett förslag till beslut om särtaxa för VAutbyggnaden i Göten. NoVa kommer att bygga ut under 2014 och arbetet
planeras bli klart under 2015. Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger
Magnus Gullstrand i uppdrag att komplettera brevet med information om
ovanstående tidplan.
9. Ljura bäck
Peter Malmsjö informerar om och visar bilder på Ljura bäck inklusive
Vrinnevibäcken. En karta visas som redovisar var Ljura bäck och
Vrinnevibäcken går samt vilka delar som är kulverterade. Två diken med
dikesföretag ansluter till Ljura bäck i söder. Stora delar av Ljura bäck ligger
inom NoVa:s verksamhetsområde. Vrinnevibäcken ligger till största delen
inom Vrinneviskogens naturreservat varför ansvarsfrågan där är kommunens
(tekniska kontorets). Hur kan ansvarsfrågan för Ljura bäck lösas? Mårten
Arnberg framhåller att LeVa ger Dagvattengruppen i uppdrag att även se
över ansvarsfrågan för Ljura bäck.
10. Båtuppläggningsplatser
Magnus Gullstrand informerar om att projektet om att anlägga en
båtbottentvätt i Arkösund inte blir av och att LOVA-bidraget på 600 000
kronor som var avsett för detta, och skulle täcka 50 procent av kostnaden,
därför betalats tillbaks till länsstyrelsen. Orsaken till att projektet inte blev av
var resursbrist inom stadsbyggnadskontoret som innebar att bygget inte
kunde påbörjas under 2012 vilket var ett krav enligt LOVA-bidraget.
Länsstyrelsen vill inte styra om bidragspengarna till en spolplatta i
Herstaberg. Orsaken till att båtbottentvätten i Arkösund inte blev av var
också lokaliseringsfrågan då det är ont om plats vid kajen samt driftekonomi
då det inte kunnat klarläggas vem som skulle sköta
båtbottentvättanläggningen.
Jan-Olov Johnson överlämnar en skrivelse ”Etablering av spolplatta för
båtbottentvätt vid Herstadbergs Marina”. I skrivelsen anges följande aktörer
som möjliga för en eventuell medfinansiering av en spolplatta i Herstaberg
eller för att bidra på annat sätt; Kultur- och fritidskontoret, mark och
exploatering inom stadsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskydd inom bygg
och miljökontoret, NoVa och Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd.
Från och med 2013 finns det inget nytt LOVA-bidrag att söka pengar för.
Peter Malmsjö framhåller att en annan möjlighet till eventuell
medfinansiering skulle kunna vara att använda en del av VArådgivningspengarna till detta. Mårten Arnberg upplyser om att sedan mitten
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av 1990-talet har kultur- och fritidskontoret tagit emot arrendeintäkterna på
cirka 175 000 kronor per år från marinan och att kultur- och fritidskontoret
vill ha ersättning om de ska lämna över det till mark- och exploatering.
Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger Peter Malmsjö och mark- och
exploatering i uppgift att studera frågan om en spolplatta för en båtbottentvätt
i Hestaberg närmare bland annat med fokus på arrendet, eventuell
medfinansiering (t.ex. genom andra bidrag än LOVA) och miljökrav och
återkoppla om detta på nästa LeVa-möte.
11. Enkät – Återrapportering till Vattenmyndigheten
Magnus Gullstrand informerar om att ett exempel på en förändring i förslaget
till svar jämfört med förra årets enkätsvar är för fråga 34 att Glans
vattenskyddsområde nu finns och gäller från och med den 1 januari 2013
samt fråga 38 att det inte blev någon båtbottentvätt i Arkösund. Mårten
Arnberg framhåller att LeVa godkänner förslaget till svar på enkäten efter att
det kompletterats med att ett vandringshinder tagits bort i Kvarsebobäcken.
12. Dagvattenfrågan Marby
Fredrik Wallin och Mikael Porath informerar om pågående detaljplanearbete
för Marbystrand. Förra detaljplanen för området överprövades av Mark- och
miljödomstolen på grund av att ansvarsfrågorna bland annat för allmän
platsmark inte var klargjorda i tillräcklig omfattnng. I pågående
detaljplanearbete studeras detta liksom väg- och dagvattenfrågan. Dialog sker
med tekniska kontoret och NoVa. Stadsplaneringsnämnden informeras
kontinuerligt om planarbetet. Tidigast i sommar kan detaljplanen komma att
gå ut på samråd. Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger Fredrik Wallin i
uppdrag att på mötet i juni ge en återkoppling om detaljplanearbetet i
Marbystrand och då särskilt med fokus på dagvattenfrågan.
13. Övrigt
Inget.
14. Nästa möte
Mötena för 2013 är 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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