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Handläggare, titel, telefon

Magnus Gullstrand, fysisk planerare
011-15 19 66

Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2013-12-11
Närvarande: Mårten Arnberg, Eva Karlsson, Christer Frey, Cecilia Ambjörn,
Gunnar Bredin, Jan-Olov Johnson, Stefan Hagfeldt, Hans Revenhorn, Peter
Malmsjö, Lars Svensson, Pontus Edqvist, Lars Söderström, Kristofer Dahlberg
(punkt 3) och Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Karin Jonsson (anmält förhinder), Anna Amrén (anmält förhinder)
och Åsa Hoffmann (anmält förhinder).
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns efter att
punkt 9 Övrigt kompletterats med a) Utbyggnad av Södra Vrinnevi, b)
LOVA-bidrag 2014 och c) Enskilda avlopp Jonsbergsån.

►

2. Föregående mötesanteckningar
Punkt 3; Brevet till boende i Vånga Sund är iväg skickat. Den 11/12 hölls
möte med styrelsen i området angående önskemål om att tidigarelägga VAutbyggnaden jämfört med vad som anges i VA-plan 2013-2024.
Punkt 3; Utredningsarbete pågår i Graversfors. Inget nytt att rapportera.
Punkt 7; Ansvarsfördelningsdokumentet om dagvatten har varit i
stadsplaneringsnämnden (SPN) och är nu på väg till kommunstyrelsen (KS).
Punkt 10; Information från bygg- och miljökontoret tas upp på nästa möte
istället.
Punkt 11a; KS beslut om huvudmannaskap för efterbehandlingsåtgärder av
förorenade områden i Loddby har bifogats utskicket.
Punkt 11b; Hans Revenhorn informerar om att SPN igår beslutat att
kommunen köper berörd fastighet i Åby och att marken där ska saneras och
kulverteringen av Torshagsån tas bort. Mer information på nästa möte.
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 påbörjats med revidering av VA-planen.
- Dagvattengruppen:
Arbete sker med att ta fram en checklista för beställning av
dagvattenutredningar från konsult. Arbete sker med att ta fram ett utkast till
Dagvattenplan. Kristofer Dahlberg presenterar utkastet till Dagvattenplan.
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Med bakgrund av störtregnsöversvämningarna sommaren 2011 kommer
planen att fokusera på klimatanpassningsåtgärder kopplade till kraftig
nederbörd. När Dagvattenplanen är klar kommer den att lyftas till beslut i
berörda nämnder och KS. Norrköping Vatten AB (NoVa) avsätter 15 miljoner
kronor årligen för klimatsäkring av dagvattenåtgärder. Lagerlunda är ett
viktigt pilotprojekt. En översiktlig VA- och dagvattenutredning kommer att
tas fram för Södra Butängen och Östra Saltängen. Dagvattenplanen innehåller
hittills sju större åtgärdsprojekt varav ett handlar om trädbyte i Promenaderna
och ett annat om Ljurabäck för vilket en översvämningsutredning pågår.

►

Mårten Arnberg framhåller att det är viktigt att alla planeringsåtgärder som
föreslås i VA-plan och Dagvattenplan förs in i respektive nämnds planering
samt att arbetet samordnas. Mårten Arnberg framhåller att LeVa i vår vill ha
en kontrollstation för att se att alla berörda nämnder har avsatt pengar för
åtgärderna. Det är viktigt att dagvattenanläggningens funktion är anpassad till
platsen, exempelvis om den ligger i ett parkområde ska fokus även vara på
gestaltning och säkerhet.
- 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. Arbete pågår med att ta fram en Vattenplan för
de statusklassade vattenförekomsterna i kommunen. Arbetet kommer snart att
påbörjas med att ta fram ett förslag till svar på vattenmyndighetens årliga
återrapporteringsenkät som ska skickas in senast den 28/2. Ett förslag till
enkätsvar kommer att tas upp på nästa möte.
4. Rapport från vattenrådens valda företrädare
Inget att rapportera.
5. Presentation och diskussion om Norrköping Vatten AB
Lars Svensson informerar om att NoVa idag har cirka 70 medarbetare, en
platt organisation med korta beslutsvägar och ett eget laboratorium för
kemiska analyser av vatten. NoVa arbetar idag mycket mer proaktivt än för
10 år sedan. NoVas kärnverksamheter är dricksvatten, spillvatten och
dagvatten. Sidoverksamheter är biogas, slam, brandposter, drift av
pumpstationer och bredband.
Större sakområden som NoVa arbetar med just nu är strukturinvesteringar
som till exempel utbyggnad av ledningsnät för att avveckla mindre
reningsverk, översyn av brukningsavgifter, klimatanpassningsåtgärder för att
klara störtregn, reinvesteringar i exempelvis gamla VA-ledningar varav de
äldsta är cirka 100 år, undvika parasiteter genom en UV-reningsanläggning
vid Borgs vattenverk vilken kommer att tas i drift omkring årsskiftet
2014/2015. Detta liksom en inbyggnad eller framtida flytt av Slottshagens
reningsverk kan bli aktuellt för att på ett bra sätt kunna hantera att
kommunen år 2030 bedöms ha cirka 162 000 invånare. Reningsverket är
dimensionerat för 200 000 personekvivalenter. Andra större sakområden är
samverkan med grannkommuner bland annat i form av att senast under 2014
ska en avloppsöverföringsledning vara klar från Söderköpings kommun till
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Slottshagens reningsverk, uppströmsarbete genom REVAQ-certifiering,
utbyggnad av VA i omvandlingsområden som i år framförallt sker i Göten,
bredbandsutbyggnad som NoVa i snitt sattsar 10 miljoner kronor per år på
fram till och med 2017 för att år 2020 klara målet på att minst 90 procent av
alla företag och hushåll i Norrköpings kommun ska ha tillgång till eller
möjlighet att beställa bredband till en hastighet av minst 100 megabit per
sekund. Lars Svensson framhåller att NoVa vill vara med i kommunens
översiktsplanearbete tidigt. NoVa kommer från och med den 1 april 2014 att
ombildas till Norrköping Vatten och Avfall AB (NoVA).
6. Ensjön
Magnus Gullstrand informerar om att arbetet med programmet som görs
tillsammans med Söderköpings kommun pågår. Ett utkast till programkarta
för området söder om Ensjön presenteras. Troligen kommer det att bli en del
ändringar bland annat av programområdesgränsen i väster. Utkastet till
programkarta visades även den 26/11 på ett möte i Arbetsgruppen för Ensjön
då en del synpunkter framfördes. Samråd av programmet planeras till tidigast
i slutet av kvartal 1 2014. Hans Revenhorn framhåller att inom
programarbetet kommer även en eventuell förlängning av en
kollektivtrafiklinje till Luddingsbo vid Asplången i Söderköpings kommun
att studeras liksom statusen på gasledningsreservatet som går genom
programområdet.
7. Presentation av åtgärdsplan för sjön Glan
Magnus Gullstrand presenterar åtgärdsprogrammet och informerar om att
bakgrunden till det är att Glan som är Norrköpings vattentäkt och sedan 2013
även vattenskyddsområde har en otillfredsställande (orange) vattenstatus
enligt vattenmyndighetens statusklassning från 2009. Åtgärdsprogrammet är
ett planeringsunderlag. Framtagandet av programmet har finansierat av
NoVa, Norrköpings kommun (tekniska kontoret) samt Nedre Motala ströms
och Bråvikens vattenråd. Åtgärdsprogrammet för sjön Glan finns på
vattenrådets hemsida under:
www.vattenorganisationer.se/nedremotalasb/modules.php?name=Downloads
&cat=466

►

Jan-Olov Johnson tycker att ett regionalt LOVA-projekt skulle kunna
uppmärksamma de föroreningar som orsakats av den före detta flygflottiljen
F13 och dess flyg- och bombövningsverksamhet bland annat på ön
Granholmen i Glan. Detta borde även uppmärksammas av
tillsynsmyndigheten. Hans Revenhorn framhåller att kommunen köpt marken
strax öster om landningsbanan. Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger
Magnus Gullstrand i uppdrag att undersöka vem som äger ön, vem som har
tillsynsansvaret för den samt för den förre detta militära verksamheten där.
8. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Tas upp på nästa möte istället.
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►

►

9. Övrigt
a) Utbyggnad av Södra Vrinnevi; Hans Revenhorn informerar om att
stadsbyggnadskontoret (SBK) nu har en ny rutin som innebär att det i ett
tidigt planeringsskede inventeras dikesföretag inom det aktuella
planområdet. När en detaljplan antas ska det finnas ekonomiska medel
avsatta för ett genomförande av planen. Vid utbyggnaden av Södra
Vrinnevi och dess öppna dagvattenanläggningar är det viktigt att NoVa
ansvarar för lokalisering, funktion och hänsyn till platsens omgivningar
det vill säga, kraven bland annat ur gestaltnings- och säkerhetssynpunkt,
ser olika ut om dagvattenanläggningen anläggs i parkmiljö eller på
åkermark.
b) LOVA-bidrag 2014; Jan-Olov Johnson informerar om att det finns LOVAbidrag att söka för 2014 och att kommunen borde söka detta för en
båtbottentvätt i Herstaberg. Sista ansökningsdatum är den 31 januari 2014.
Mårten Arnberg framhåller att LeVa ger Magnus Gullstrand i uppgift att
be Gunnar Engdahl på mark- och exploatering inom SBK att upprätta en
ansökan och se till att den skickas in före sista ansökningsdatum.
c) Enskilda avlopp Jonsbergsån; Pontus Edqvist informerar om att det 2007
inventerades 250 enskilda avlopp inom åns avrinningsområde och att det
idag av dessa återstår 5 enskilda avlopp som ska åtgärdas.
10. Nästa möte
Mårten Arnberg framhåller att LeVa godkänner de föreslagna mötesdatumen.
Nästa möte är onsdag den 19 februari 2014, kl 9:00-12:00. Mötena därefter är
onsdag den 9 april, kl 13:30-16:00 i form av ett studiebesök i Lagerlunda som
NoVa arrangerar, onsdag den 11 juni, kl 9:00-12:00, fredag den 19
september, kl 9:00-12:00, torsdag den 30 oktober, kl 9:00-12:00 och fredag
den 12 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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