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Handläggare, titel, telefon

Lars Söderström, strateg
011 - 15 13 15

Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2012-09-07
Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson, Eva Karlsson,
Cecilia Ambjörn, Gunnar Bredin, Jan-Olov Johnson, Anna Amrén,
Lars Svensson, Lars Söderström, Stefan Hagfeldt, Madeleine Karlsson.
Från Norrköping Vatten AB (NoVa) deltar Maria Rothman och Christoffer
Dahlberg under punkt 5 – Störtregnsöversvämningar.
Frånvarande: Hans Revenhorn, Peter Malmsjö, Magnus Gullstrand
(samtliga anmält förhinder), Christer Frey, Annika Toll (byggnads- och
miljökontoret representeras fr o m detta möte av Anna Amrén)
Innan vi öppnar mötet firar vi Karin Jonsson som just fyllt 50 år med att
sjunga vackert och hurra för jubilaren!
1. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns efter
förändringen att vi börjar med punkt 5 – Störtregnsöversvämningar.
2. Föregående mötesanteckningar
Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.
3. Rapport från och styrning av VA-grupp, Dagvattengrupp och
Vattendirektivsgrupp
- VA-gruppen
Arbetet fortsätter med VA-rådgivning i områdena Rönö, Djupvik och
Lundby.

Postadress
Norrköpings kommun
Tekniska kontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 00 00

Telefax
011-16 21 19

E-post
tekniska.kontoret@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se

NORRKÖPINGS KOMMUN
Tekniska kontoret

MÖTESANTECKNINGAR
2012-10-22

- Dagvattengruppen
Mötet beslutar att ge Dagvattengruppen i uppdrag att se över och revidera
kommunens riktlinjer för dagvatten, avseende de delar som rör
dagvattenhantering och som nu finns i Miljö- och riskfaktorer - Tillägg till
översiktsplanen (TÖP) för Norrköpings kommun. TÖP:en som är under
framtagande planeras gå ut på samrådsremiss i vinter.
Mötet diskuterar hur det praktiska arbetet med att göra åtgärder inom
dagvattenområdet ska kunna komma igång. Madeleine framhåller att det
saknas en samanhållande kraft inom kommunen, då detta område berör flera
delar inom kommunens organisation.
Mötet beslutar efter Mårtens förslag att Mårten ansvarar för att en skrivelse i
frågan kring ansvar för dagvatten tas fram som ett ärende till
stadsplaneringsnämnden, att ställas till kommunstyrelsen.
- Vattendirektivgruppen
Mötet diskuterar om arbetet har påverkat vattenkvaliteten i en positiv
riktning. Kommunen har att rapporterar vattenstatusen 2016.
En annan fråga ställdes om det finns Lova-bidrag att söka för 2013, vilket
representanterna från bygg- och miljönämnden skulle undersöka.
Lars Svensson påtalar att det även här handlar om samordning – hitta de
åtgärder som ger mest nytta för pengarna. Mårten tycker att det är dags att få
en återkoppling i form av en sammanfattning var vi är och vilka resultat som
har uppnåtts.
4. Rapport från vattenrådens valda företrädare
Jan-Olov rapporterar från Finspångsåarnas vattenråd. Den 6 augusti hölls ett
offentligt möte där ett 40-tal personer var närvarande. Vattenrådet har fått
ett Lova-bidrag att ta fram en VA-plan enligt Norrköpings modell. Här sker
ett samarbete bland annat med Bergska skolan som utför vattenprovtagning.
Jan-Olov vill att till nästa LeVa-möte lyfta frågan om status i Ysundaån,
Finspångsåarnas utlopp i Glan och Dovern (dålig vattenstatus på grund av
bottensdiment?).
5. Störtregnsöversvämningar – Redovisning av kartering av
Maria Rothman, NoVa.
Maria och kollegan Kristofer Dahlberg redovisar det nya kartmaterialet som
Norrköping Vatten AB tagit fram, som visar effekter av ett simulerat 100årsregn. De konsekvenser som följer av sådana översvämningsregn är
mycket stora. Dessa uppgifter samt strategier och inriktning mot och vid
översvämningsregn är nu införda i förslaget till tillägget till översiktsplanen
för miljö- och riskfaktorer, under ämnesområdet Översvämningar.
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En diskussion följer på presentationen av de illustrativa kartorna, där mötet
ser att den kommande TÖP:en behöver presenteras för kommunfullmäktige
för att nå förståelse av konsekvenserna av ett översvämningsregn.
Ledamöterna i LeVa bör även ta med denna information till sina respektive
förvaltningar och nämnder.
Som lök på laxen visar Lars Svensson ett filmklipp på You Tube från det
störtregn som drabbade Köpenhamn den 2 juli 2011. På en kort stund kom
cirka 150 millimeter regn, beräknat till ett så kallat 127-årsregn.
6. Planeringssituationen i Graversfors
Inget nytt att rapportera. Mårten berättar att frågan belystes i ett
samverkansråd med länsstyrelsen i förra veckan. Bullersituationen är
problemet.
Lars Svensson berättar att NoVa skjutit fram investeringen till 2014 i
budget.
Jan-Olov kommenterar att fastighetsägarna får sitta emellan då länsstyrelsen
inte lämnar något svar, det har varit tyst i två år nu.
Karin säger att det länsstyrelsen kommunicerar innebär att det inte går att
släppa fram planen, speciellt inte då järnvägstrafiken är tänkt att öka. Detta
berör då ett 40-tal fastigheter.
7. Ensjön
Magnus Gullstrand förmedlar genom Lars Söderström att det inte finns
något nytt att rapportera. Handläggaren i Söderköpings kommun slutade
under året, arbetet har legat nere sen dess och en återstart beräknas ske
tidigast under senhösten.
Cecilia tycker att det är olyckligt att arbetet står stilla. Enjöns vattenkvalitet
är ett utpekat område att arbeta med, även Ensjögruppens arbete har
avstannat.
8. Inventering av enskilda avlopp – redovisning av arbetet
Madeleine berättar att inventeringsarbetet i områdena Östra Stenby, Skenäs,
Vadsbäcken och skärgården i princip är klart. Olika metoder har provats vid
dessa inventeringar. Bedömningsbrev går nu ut till fastighetsägarna där
åtgärdsbehovet anges. Om inte åtgärd sker inom två år, föreläggs därefter
fastighetsägaren att åtgärda anläggningen. Det har hittills kommit in 200
ansökningar om tillstånd för åtgärder.
Totalt har nu 2 200 enskilda avlopp inventerats. I områdena kring Glan
kommer 750 avlopp att inventeras under 2013.
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9. VA-projektering i Göten
Lars Svensson berättar att utredningen pågår.
10. Båtuppläggningsplatser
Till mötet har en redovisning från bygg- och miljökontoret från 2007
bifogats, som är en översiktlig kartläggning av förhållandena vid
båtupptagningsplatser i kommunen.
Jan-Olov tar upp frågan som dryftades vid föregående möte, kring
Alvarbåtars bekymmer med att vilja anlägga en spolplatta. Jan-Olov undrar
vad kommunen gör?
Madeleine berättar att bygg- och miljökontoret har haft dialog med
Alvarbåtar, dock så är det Norrledens reservat som ligger som en
osäkerhetsfaktor över området. Alvarbåtar får alltså bygga en spolplatta.
Jan-Olov säger att det är som moment 22. En lösning är att i ett avtal, som
ett tillägg inom befintligt arrendeavtal, reglera ansvar och ekonomiska risker
för de olika scenarier som kan hända inom området.
Cecilia lägger till att det är angeläget att underlätta för att ta hand om vatten
från spolplattor, vilket inte alla som har dessa anläggningar gör.
11. Övrigt
-

Jan-Olov berättar att de ligger en sjunken passagerarbåt vid Karlsro
varv. Hur kan man få bort denna båt från vårt vattenområde?
Madeleine säger att bygg- och miljökontoret inte kan ställa krav på
detta. Mötet beslutar att lämna över frågan till mark- och
exploateringskontoret.

-

Madeleine berättar att Lönö fritidshusförening har fått Lova-bidrag
för en gemensamhetsanläggning för avloppen från medlemmarnas
85 hus.

Avslutningsvis tackar LeVa-gruppen Madeleine Karlsson för hennes
insatser i gruppen! Madeleine slutar i vår kommun och styr istället kosan till
Växjö.
12. Nästa möte
Nästa möte är fredagen den 26 oktober klockan 13.30 – 16.00. Observera att
vi då ses i SMHI:s lokaler, i Plenisalen.

Vid anteckningarna, Lars Söderström
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