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Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2013-09-13
Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson, Christer Frey, Cecilia Ambjörn,
Gunnar Bredin, Jan-Olov Johnson, Stefan Hagfeldt, Hans Revenhorn, Peter
Malmsjö, Lars Svensson, Anna Amrén, Lars Söderström och Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Eva Karlsson (anmält förhinder) och Åsa Hoffmann (anmält
förhinder).
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns.

►

2. Föregående mötesanteckningar
Punkt 2; Magnus Gullstrand har haft kontakt med Susanne Sandlund,
kommunchef i Söderköpings kommun och fått beskedet att inga tjänstemän
från Söderköping är sammankallande eller involverade i Söderköpingsåarnas
vattenråd utan kontaktperson är Bengt Johansson från LRF. Han har även
information om Arbetsgruppen för Gisselöån. Magnus Gullstrand kommer att
kontakta Bengt Johansson. 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 att ta fram ett förslag till budget för VArådgivningspengarna för resterande del av 2013. Arbete pågår med att ta fram
ett informationsbrev till boende i Vånga Sund med anledning av
bristfälliga/dåliga avlopp i området och med anledning av byggrätternas
storlek i enligt med gällande detaljplan. Mårten Arnberg kommer att få skriva
under brevet.

►

►

Postadress
Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger VA-gruppen i uppdrag att i arbetet
med revideringen av VA-planen i större utsträckning än hittills se till helheten
för VA-problemområdena det vill säga framförallt även ur ett
dagvattenperspektiv och ur klimatanpassningssynpunkt. LeVa önskar ett
studiebesök i Lagerlunda efter att Norrköping Vatten AB (NoVa) byggt klart
de öppna dagvattenlösningarna där vilka är en klimatanpassning av befintlig
bebyggelse för att den ska klara framtida störtregn utan att översvämningar
med kostsamma skador uppstår.

Besöksadress
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 13 28
011-15 00 00 (vxl)

Telefax
011-10 09 35

E-post
fysiskplanering@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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- Dagvattengruppen:
Arbete har skett med ansvarsfördelningen av dagvattenfrågan inklusive
Ljurabäck (se vidare punkt 7). Arbete har även skett med att studera
kvaliteten på olika dagvattenutredningar och gruppen har kommit fram till att
det behövs en mall eller rutin för att få fram ett bättre underlag inför
beställning av dagvattenutredning av konsult. Syftet är också att få fram mer
användbara dagvattenutredningar. Arbete sker med att se över ett anbud från
en konsult (WSP) om att ta fram en förstudie för en översvämningsutredning
längs Ljurabäck. Bygg- och miljökontoret har påbörjat arbetet med utökad
tillsyn av dagvattendammar. Gruppen har även diskuterat dagvattenfrågan i
enskilda planärendet.
- Vattendirektivsgruppen:
Arbete har skett med att fortsätta stötta arbetet i Nedre Motala ströms och
Bråvikens (NMSB) vattenråd och dess tre arbetsgrupper; för Ensjön, Glan
samt Jonsbergsån och Varaån. Arbetsgruppen för Ensjön ordnar ett
studiebesök till den nya våtmarken vid Sjöviksdiken söder om Ensjön den
7/10. Arbete pågår med att ta fram en vattenplan för de statusklassade
vattenförekomsterna i kommunen. Flera i gruppen kommer den 15/10 att
delta på länsstyrelsen workshop om förslag till nya statusklassningar av
vattenförekomster.
4. Rapport från vattenrådens valda företrädare
Jan-Olov Johnson informerar om att på senaste mötet i Finspångsåarnas
vattenråd informerade Finspångs kommun om att de arbetar med att ta fram
en VA-plan, vilket de inte haft tidigare samt att de (likt Norrköping) kommer
att bjuda in till en avloppskväll med information om enskilda avlopp. I vår
kommer Finspångsåarnas vattenråd fokusera på vattenrådsområdets påverkan
på Glan.
5. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om att stadsbyggnadskontoret (SBK) den 2/7
träffat representanter från de boende i området och de är missnöjda med att
ärendet har tagit så lång tid. De vill ha svar på följande frågor; Kan NoVa
bygga ut vatten och avlopp (VA) i hela Norra Kungssten innan detaljplanen
är klar? Kan kommunen låta den västra delen av planområdet i Norra
Kungssten vinna laga kraft och låta den östra delen bli en senare fråga att
hantera? Kan kommunen undersöka vilken information som finns i utförda
bullermätningar samt göra nya sådana? Den 19/9 kommer SBK träffa
länsstyrelsen för att diskutera dessa frågor.

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa anser att svaret på frågan 1 är nej och på
fråga 2 tveksamt men den bör studeras närmare. Angående fråga 3 är
bullermätningar inte effektiva och enlig den statliga
bullersamordningsutredningen föreslås fokus på bullermätningar endast ske
inomhus med stängda fönster. Innan utredningen kan bli lagstiftning tar det
gissningsvis ett till två år. Ett alternativ kan vara att avvakta i några år tills då
en ny bullerlagstiftning kan vara på plats.
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6. Ensjön
Magnus Gullstrand informerar om att på mötet med Söderköpings kommun
den 22/8 behandlades upplägg av arbetet samt tidplan, det vill säga att
samråd av programmet planeras till 1:a kvartalet 2014. Programmet kommer
belysa att om kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark och vägar
blir aktuellt krävs det att en gatukostnadsutredning görs i detaljplaneskedet.
Information om programarbetet kommer att ges till stadsplaneringsnämnden
(SPN) under hösten. Arbetsgruppen för Ensjön har kommit in med en
skrivelse med önskemål om att öka takten i programarbetet.
7. Ansvarsfördelning för dagvatten inklusive Ljurabäck
Lars Söderström presenterar det inför mötet utskickade dokumentet om
ansvarsfördelningen av dagvatten och framhåller att det är viktigt att NoVa
och tekniska kontoret är med redan i tidiga skeden som till exempel vid
planeringen av den nya stadsdelen på södra Butängen och dess centrala park.
Viktiga delar i dokumentet är att NoVa är huvudansvarig för
dagvattenhanteringen men att detaljerade avtal får tecknas från fall till fall
samt att ansvaret för Ljurabäck delas mellan NoVa och kommunen.
Peter Malmsjö framhåller att SBK och översiktsplaneringen tar på sig
ansvaret för beställningen av översvämningsutredningen längs Ljurabäck
men den kommer inte att omfatta några förprojekteringar utan det vilar på
NoVa att sen göra. Lars Svensson framhåller att NoVa tar på sig ansvaret för
att ta fram avtal för förprojektering efter att översvämningsutredningen är
klar. Hans Revenhorn framhåller att det är viktigt att vi förstärker samarbetet
mellan SBK, NoVa och tekniska kontoret så att alla är med från dag 1 i
exempelvis arbetet med södra Butängen, östra Saltängen och
verksamhetsområdena söder om flygplatsen och i Bråvalla.

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger Dagvattengruppen i uppdrag att
arbeta vidare med ansvarsfördelningen och återkomma på nästa möte och att
dokumentet därefter lyfts till SPN och övriga berörda nämnder samt NoVa:s
styrelse.
8. Kostnader och budget för 2013
Magnus Gullstrand presenterar hittills nedlagd kostnad (24 837 kronor) och
budget för VA-rådgivningspengarna för resterande del av år 2013.

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa godkänner budgeten efter att dess rubrik
ändrats till Budget för vattendirektivsåtgärder. Detta bland annat med
bakgrund av att Norrköpings kommun fått beröm av Vattenmyndigheten för
kommunens vattenåtgärdsarbete. Budgeten innebär att miljö- och hälsoskydd
får sin förfrågan beviljad om extra medel på 160 000 kronor för att under
resterande del av 2013 slutföra inventeringen av enskilda avlopp inom Glans
avrinningsområde.
9. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Anna Amrén informerar om miljö- och hälsoskydds arbete med inventering
av enskilda avlopp enligt LOVA-projektet är klart och att det ska redovisas i
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►

►

►

oktober till Vattenmyndigheten. En kopia på redovisningsdokumentet
skickas till Magnus Gullstrand som sen vidarebefordrar det till alla i LeVa.
10. Båtuppläggningsplatser
Mårten Arnberg informerar om att han tagit upp ärendet med ordföranden i
kultur- och fritidsnämnden (KFN). Han kommer nu att gå vidare för att även
lyfta frågan formellt. Ett separat möte behövs troligen med KFN på vilket
även Hans Revenhorn, Peter Malmsjö och Gunnar Engdahl bör vara med.
Jan-Olov Johnson lyfter frågan om ett fartyg som ligger i sank utanför
Herstabergs marina och att det förorenar vattnet. Mårten Arnberg och Hans
Revenhorn svarar att det hänger ihop med frågan om mark- och
vattenföroreningar som tydliggjorts i programmet för Herstaberg, Loddby
Bredudden, Stridsudden och Grymön. SPN har föreslagit kommunstyrelsen
(KS) att besluta om att medel tilldelas för en personell resurs i kommunen för
hantering av föroreningar på land och i vattnet i Loddby med närområde, det
vill säga det handlar inte om resurser för själva saneringen.
Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger SBK (fysik planering – Peter
Malmsjö) i uppgift att undersöka om KS beslutat enligt SPN:s förslag.
11. Övrigt
a) VA-avgifter för obebyggda tomter; Lars Svensson informerar om att
NoVa gjort en inventering inom VA-verksamhetsområdet (VO) för att
leta efter fastigheter som anslutigt sig till VA utan att betala och då även
hittat cirka 180-200 obebyggda fastigheter inom VO som inte betalat VAanslutningsavgiften och som nu NoVa kräver ska betala. NoVa har stöd
för att kräva det enligt lagen om allmänna vattentjänster. Om en fastighet
är obebyggbar på grund av skredrisk kräver NoVa ingen betalning. Ett
alternativ som en fastighetsägare som äger flera tomter kan göra är att slå
ihop dessa till en och behöver då därmed endast betala för en VAanslutningsavgift. Peter Malmsjö informerar om att frågan om skredrisk
och detaljplaner i Torsskär nu studeras men att det behövs lite mer
resurser.
b) Torshags ån; Hans Revenhorn informerar om att SBK i samband med
arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Åby/Jursla haft kontakt
med kommunekologerna för att om möjligt öppna den idag kulverterade
åfåran vid den nerbrunna “Eldabutiken” i Åby. Lars Söderström bekräftar
att ekologerna börjat titta på frågan och att tekniska kontoret driver frågan.
12. Nästa möte
Onsdag den 30 oktober, kl 9:00-12:00 och onsdag den 11 december, kl 9:0012:00.

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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