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Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2012-02-23
Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson, Eva Karlsson, Christer Frey,
Cecilia Ambjörn, Gunnar Bredin, Jan-Olov Johnson, Stefan Hagfeldt, Peter
Malmsjö, Madeleine Karlsson, Annika Toll, Lars Söderström, Rickard Kalm
(punkt 11) och Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Hans Revenhorn (anmält förhinder) och Lars Svensson (anmält
förhinder).
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns efter att
följande punkter lagts till under Övrigt; a) Fosfor och kväveneutral kommun,
b) Världsvattendagen 22/3, c) Media och d) REVAQ-certifierat slam.
2. Föregående mötesanteckningar
- Magnus Gullstrand upplyser om att under punkt 10 LOVA-bidrag så finns
det ingen finansiering för en Åtgärdssamordnare varken i Norrköpings,
Söderköpings eller Finspångs kommuner. För att försöka lösa
finansieringsfrågan ska några av samordnarna för vattenråden träffa
länsstyrelsen den 29/2.
- Under punkt 11 Media och kommunikation undrar Madeleine Karlsson vad
det innebär. Mårten Arnberg svarar att det ligger på honom att med hjälp av
berörda förvaltningars informatörer ordna detta. Viktigt att informatörerna
håller hemsidan uppdaterad.
3. Rapport från och styrning av VA-grupp, Dagvattengrupp och
Vattendirektivsgrupp
- VA-gruppen:
Arbete har skett med VA-rådgivning i Odensåker, Rönö-Djupvik och Lundby
vid Styrstad vilket tidigarelagts på grund av angränsande nyexploatering.
Revidering av VA-prioriteringslistan, som är ett underlag till den nya VAplanen, pågår. Arbete har skett med att besvara enkäten om återrapportering
till Vattenmyndigheten.
- Dagvattengruppen:
Arbete har skett med konfliktområdena för dagvatten och med att ta fram en
prioritering och tidplan för hantering av kvarvarande områden (se punkt 5
nedan). Olika frågeställningar har hanterats exempelvis som nu senast om
dagvattenproblem i Marby. Den 30/3 kommer Strängnäs kommun hit på
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studiebesök för att höra om våra Riktlinjer för dagvattenhantering. Strängnäs
planerar att ta fram något liknande.
- Vattendirektivsgruppen:
Arbete har skett med förberedelser inför vattenrådsmöte den 2/2, stormöte
den 21/3 samt med ett studiebesök/vattendragsvandring som vattenrådet
ordnar den 26/4. Gruppen har stöttat vattenrådet med att få klart det Lokala
vattenvårdsprogrammet som nu finns på vattenrådets hemsida under
www.vattenorganisationer.se. Stöttning har även skett av Arbetsgruppen för
Ensjön och Arbetsgrupp för Glan som arbetar med att ta fram en åtgärdsplan
för Glan. En ny arbetsgrupp, Arbetsgruppen för Jonsbergsån, har nu formellt
bildats. Arbete har även skett med att besvara enkäten om återrapportering till
Vattenmyndigheten.

►

4. Rapport från Vattenrådens valda företrädare
Karin Jonsson informerar om att inga möten hållits i Söderköpingsåarnas
vattenråd. Magnus Gullstrand får i uppgift att kontakta Söderköpings
kommun för att höra om vattenrådet samt föreslå att en Arbetsgrupp för
Gisselöån bildas. Jan-Olov Johnson informerar om att Finspångsåarnas
vattenråd haft ett möte, men på grund av att mötet flyttades hade han
förhinder att delta. Han kommer framöver att lyfta frågan om Glans
vattenskyddsområde i vattenrådet.
5. Konfliktområde Motala ström Syd och Nord, Fiskebydammen till Drags
- dagvatten
Lars Söderström redogör för skrivelsen som bifogats utskicket inför mötet.
Av de två områdena är det södra mer prioriterat än det norra. Den nedlagda
deponien, Borgs tippen, bör hanteras separat då kostnaderna för att åtgärda
den är cirka 20 miljoner kronor. Frågan om vem som ska finansiera
åtgärderna är inte klar. Peter Malmsjö upplyser om att inom VAverksamhetsområdet borde det vara VA-huvudmannen, det vill säga
Norrköping Vatten AB (NoVa) som är ansvarig för finansieringen av
åtgärderna och utanför VA-verksamhetsområdet kan det vara
stadsplaneringsnämnden (SPN) som är ansvarig.

►

►

Mårten Arnberg framhåller att det är viktigt att i nya detaljplaner via
exploateringsintäkter lösa finansieringsfrågan av dagvattenlösningar. NoVa
får i uppgift att till nästa möte undersöka hur dagvattentaxan kan finansiera
åtgärder för att lösa dagvattenfrågan. Dagvattengruppen kan komma att
bjudas in till ett Rotelmöte.
6. Återrapportering till Vattenmyndigheten
Mårten Arnberg framhåller att LeVa godkänner förslaget till svar på
frågeformuläret om kommunens återrapportering för 2011 avseende
genomförandet av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015. Magnus
Gullstrand får i uppgift att skicka in svaret till Vattenmyndigheten.
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7. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
nu är klar men att vi inväntar miljö och hälsoskydds ställningstagande till om
eventuella fysiska bullermätningar ska göras och isåfall när. Madeleine
Karlsson framhåller att miljö och hälsoskydd inte har tid att göra en
bullermätning men att de ska fundera vidare på om en mätning ska göras och
nyttan av en sådan. Isåfall blir det en konsult som får utföra mätningen.
Utredningens olika delar ska sen sammanställas.
►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa önskar få MKB:n utskickad inför nästa
möte.
8. Ensjön
Magnus Gullstrand informerar om att arbetet med programmet inför
detaljplan för området söder om Ensjön är vilande sedan årsskiftet på grund
av annat arbete (tillägg till översiktsplanen för miljö och riskfaktorer) som
ansetts mer angeläget. Även Söderköpings kommun som deltar i
programarbetet har haft arbetet vilande på grund av annat mer angeläget
arbete. Med anledning av detta är tidplanen för programmet något
framflyttad till samråd tidigast under senvåren och ett godkännande av
programmet av SPN under hösten 2012. Magnus Gullstrand redovisar även
om det pågående arbetet, som ekologen Kaj Almqvist bedriver, med
planering inför anläggande av våtmarker bland annat vid Öbonäsdiket.
9. Stubbetorp-Gröndalen
Magnus Gullstrand informerar om att markägarna som tidigare överklagade
tillägget till detaljplanen meddelat att de inte längre motsätter sig att en
kommunal VA-utbyggnad sker via deras fastighet. Imorgon kommer Fredrik
Wallin, processansvarig detaljplanering och Magnus Gullstrand att ha ett
möte med markägarna för att diskutera kommande detaljplanearbete.
10. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet
Madeleine Karlsson informerar om att miljö och hälsoskydd nu ställer krav
och föreläggande till fastighetsägare vars avlopp inventerats tidigare. Flera
tillståndsansökningar har kommit in. Inventeringsarbete i områdena vid Östra
Stenby och Skenäs pågår och en enkät har skickats ut till berörda
fastighetsägare. Inventering i skärgården ska påbörjas i sommar. Den 1/3
arrangerar miljö och hälsoskydd en Avloppskväll i Häradshammar till vilken
400 fastighetsägare bjudits in.
11. VA-projektering i Göten
Rickard Kalm, projektledare för VA-utbyggnaden i Göten, informerar om de
tre utredningsalternativen, en sjöledning till Roxenbaden i Linköpings
kommun, ett enskilt reningsverk och en överföringsledning från Vånga.
Alternativet med ett enskilt reningsverk beräknas till en kostad på cirka 35
miljoner kronor vilket utöver verket inkluderar ett lokalt VA-nät. För de 147
fastigheterna i området skulle det resultera i en särtaxa på cirka 200 000
kronor per fastighet exklusive moms. Alternativet med en överföringsledning
till Vånga beräknas till cirka 50 miljoner kronor och resultera i en särtaxa på
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cirka 300 000 kronor per fastighet. Med anledning av att detta är den högsta
särtaxan hittills i Norrköping kan ärendet få stor medial uppmärksamhet.
Idag finns det ett gemensamt sommarvattennät i Göten. Generellt gäller att
om kostnaden för VA-utbyggnaden i ett område beräknas bli över 150 000
kronor per fastighet tillämpas särtaxa i området. Projektering påbörjas i år
och Göten kommer att bli ett VA-verksamhetsområde oberoende av vilket av
alternativen som väljs. VA-utbyggnaden kommer att starta 2013 och troligen
genomföras i minst två etapper och bli klart 2015.
Madeleine Karlsson upplyser om att det idag i området finns cirka 30 hushåll
som är permanentboende. Avloppen i området måste åtgärdas då Roxen har
en otillfredsställande (orange) vattenstatus och därför genomfördes ett VArådgivningsprojekt i området. Det resulterade i att de boende ville att det
skulle skapas ett VA-verksamhetsområde och att kommunalt VA byggs ut.
Enskilda avloppslösningar går inte att få till i området på grund av mycket
berg. Annika Toll informerar om att enligt gällande detaljplan för området
från 1968 gäller 100 m2 total byggnadsarea per tomt. Gunnar Bredin
informerar om att när kommunalt VA byggs till tomtgräns stiger
fastighetsvärdet även om byggrättens storlek inte ökat. Jan-Olov Johnson
informerar om att NoVa ska undersöka frågan om att bygga VA-ledningar
ovan jord. Karin Jonsson informerar om att bredband kommer att byggas ut i
Göten.
12. Medlemskap och ny avgift för recipientkontroll? – Nyköpingsåarnas
Vattenvårdsförbund
Magnus Gullstrand informerar om att LeVas önskemål om att Nyköpings
kommun och Oxelösunds kommun borde vara medlemmar i Motala Ströms
Vattenvårdsförbund (MSV) framförts till MSV och länsstyrelsen. Med
anledning av det kommer länsstyrelsen i Östergötland kontakta länsstyrelsen
i Södermanland. MSV kommer att skicka ut ett brev till de två kommunerna
med erbjudande om medlemskap. I enlighet med vad som framgår av inför
mötet utskickad skrivelse framhåller styrelsen för Nyköpingsåarnas
Vattenvårdsförbund att en reducering av medlemsavgiften inte är möjligt
men att de gärna ser att Norrköpings kommun blir medlem.
►

►

Mårten Arnberg framhåller att LeVa anser att Norrköpings kommun ska bli
medlem i Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och att SPN bör stå för
medlemsavgiften på 22 500 kronor per år.
13. Övrigt
a) Fosfor och kväveneutral kommun; Mårten Arnberg framhåller att LeVa
ger Vattendirektivsgruppen i uppdrag att undersöka detta och ta ställning
till om Eva Lindahl, som arbetar med dessa frågor, ska bjudas in till nästa
LeVa-möte eller om det räcker med att en informationsskrivelse går till
LeVa. Till nästa möte ska en informationsskrivelse ha tagits fram.
b) Världsvattendagen 22/3; Magnus Gullstrand delar ut inbjudan och
informerar om evenemanget som arrangeras på Visualiseringscenter med
start kl 17:00.
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►

c) Media; Madeleine Karlsson informerar om att en förening om små
avlopp har kontaktat miljö och hälsoskydd och köpt plats i Svenska
Dagbladet (SvD) om avlopp och Östersjön och de vill intervjua
Madeleine Karlsson om inventeringsarbetet av enskilda avlopp samt om
LeVa. Madeleine Karlsson mejlar Magnus Gullstrand vilket datum i SvD
som artikeln kommer att publiceras i och han mejlar sen ut det till alla i
LeVa.
d) REVAQ-certifierat slam; Jan-Olov Johnson framhåller att föredraget som
Cecilia Ambjörn höll på utbildnings- och inspirationsdagen om VAplanering för förtroendevalda den 16/2 var mycket uppskattat. Svensk
Vatten har haft en temadag om REVAQ på vilken det framkom att det
certifierade slammet överstiger Naturvårdsverkets krav på innehåll. På
Slottshagens reningsverk produceras cirka 11 000 ton slam per år. En
lokal deponi för slam skulle kunna vara en lösning. Kommunfullmäktige
har beslutat att ekologisk odling ska tillämpas och att ingen spridning av
avloppsslam får ske på kommunägda arrendegårdar.
14. Nästa möte och möten för 2012
Nästa möte är fredag den 27 april, kl 8:30-11:00, Mötena därefter är fredag
den 15 juni, kl 13:30-16:00, fredag den 7 september, kl 13:30-16:00, fredag
den 26 oktober, kl 13:30-16:00 och torsdag den 13 december, kl 13:30-16:00.
Något av mötena önskas kombineras med ett studiebesök på SMHI.
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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