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Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2012-10-26, på SMHI
Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson, Christer Frey, Cecilia Ambjörn,
Gunnar Bredin, Stefan Hagfeldt, Hans Revenhorn, Peter Malmsjö, Lars
Svensson, Anna Amrén, Lars Söderström, Johan Mases (punkt 1), Tora
Strandberg (punkt 8) och Magnus Gullstrand.
Frånvarande: Eva Karlsson (anmält förhinder), Jan-Olov Johnson (anmält
förhinder).
1. Klimatförändringen - fokus vatten
Johan Andréasson, SMHI höll ett intressant föredrag om bland annat vad
som ingår i en klimatanalys. Vi fick även höra om framtida ändrade
temperaturer, nederbördsmängder och en stigande havsnivå. Exempel
från Jönköpings län och Slussen i Stockholm presenterades.
2. Godkännande av dagordningen
Mårten Arnberg hälsar alla välkomna och dagordningen godkänns efter att
punkt 8 kompletterats med information om kretsloppsanpassning.
3. Föregående mötesanteckningar
- Under punkten om dagvatten informerar Lars Söderström om att
Dagvattengruppen arbetar med att ta fram en verksamhetsplan för dagvatten,
liknande VA-planen, över alla områden som har dagvattenproblem som
exempelvis ligger inom riskområde för störtregnsöversvämningar. Arbete
pågår även med att ta fram ett dokument som tydliggör ansvarsfrågan för
dagvattenhanteringen med fokus på vad, hur och vem. Anna Amrén
informerar om att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått sänkt anslag
vilket gör att vi inte vet om LOVA-pengar kommer att finnas för 2013.
- Anteckningarna godkänns och kommer att läggas ut på kommunens
webbplats.
4. Rapport från och styrning av VA-grupp, Dagvattengrupp och
Vattendirektivsgrupp
- VA-gruppen:
Arbete har skett med VA-rådgivning i Rönö-Djupvik och Lundby. Arbete har
inletts med revidering av VA-prioriteringslistan som är ett underlag till
revideringen av VA-planen. Nästa vecka kommer ett möte hållas om
utvärdering av VA-rådgivningsarbetet.
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- Dagvattengruppen:
Se ovan under punkt 3.

►

- Vattendirektivsgruppen:
Arbete har skett med att fortsätta stötta arbetet i Nedre Motala ströms och
Bråvikens (NMSB) vattenråds Arbetsgrupper för Ensjön, Glan och
Jonsbergsån. Nästa möte i NMSB:s vattenråd är den 15/11 då beslut kommer
att tas om vattenrådets verksamhetsbeskrivning, årsredovisning, budget samt
medfinansiering av nya provtagningspunkter i Glans tillflöden. Den 1/11 är
det möte i Arbetsgruppen för Glan då fokus kommer att ligga på hur vi kan
sprida information om Åtgärdsplanen för sjön Glan och hur den kan
genomföras. Länsstyrelsen har fått 500 000 kronor av HaV till åtgärder för att
förbättra vattenkvaliteten på Vikbolandet. Mårten Arnberg framhåller att HaV
under hösten 2012 gett ut riktlinjer för båtbottentvättar, vilka ska tas med till
nästa LeVa-möte.
5. Rapport från Vattenrådens valda företrädare
Inget att rapportera.

►

6. Planeringssituationen i Graversfors
Magnus Gullstrand informerar om att inget nytt finns att rapportera utan
arbete pågår med sammanställningen och när utredningen är klar kommer ett
avstämningsmöte att hållas med länsstyrelsen. Därefter går ärendet till LeVa
och sen till SPN för beslut. Hans Revenhorn framhåller att resultatet från
åtgärdsprogrammet för buller ska in i utredningsarbetet och att arbetet med
åtgärdsprogrammet ska vara klart sommaren 2013. Lars Svensson och Hans
Revenhorn framhåller att information om läget i arbetet ska tas fram, till
exempel i form av ett brev, information på webbplatsen eller ett möte.
Mårten Arnberg instämmer i detta och framhåller att framtagandet av
informationen ska samordnas mellan stadsbyggnadskontoret, bygg och
miljökontoret samt Norrköping Vatten AB.
7. 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. I början av hösten slutade
Söderköpings ansvariga handläggare och nu har även deras stadsarkitekt
slutat. Förhoppningsvis kan arbetet återstarta efter årsskiftet.
8. Inventering av enskilda avlopp – Redovisning av arbetet samt
information om kretsloppsanpassning
Tora Strandberg informerar om att målet är att under perioden 2010-2014 ska
minst 550 enskilda avlopp inventeras per år det vill säga minst 2200 och av
dessa måste drygt hälften åtgärdas. Under hösten 2013 ska miljö- och
hälsoskydd lämna en slutrapport över genomfört arbete rörande enskilda
avlopp. I år har miljö- och hälsoskydd inventerat enskilda avlopp i
skärgården samt inom Vadsbäckens avrinningsområde. Under 2013 kommer
inventeringsarbetet att fokusera på enskilda avlopp inom Glans
vattenskyddsområde som börjar gälla från och med den 1 januari 2013.
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►

Miljö- och hälsoskydd vill att riktlinjer för kretsloppsanpassning av enskilda
avlopp tas fram. Fördelen med detta skulle vara mindre tillsyn samt lägre
kostnader för den enskilde fastighetsägaren. Det skulle även fungera som ett
underlag vid rådgivning. En tillfällig arbetsgrupp under LeVa bör skapas för
att ta fram riktlinjerna. Mårten Arnberg påminner om att miljö- och
hälsoskydd sedan tidigare fått ett uppdrag av LeVa att bilda en sådan
arbetsgrupp. Lars Svensson önskar att på något LeVa-möte få en presentation
av olika kretsloppsanpassade reningstekniker.
9. VA-projektering i Göten
Lars Svensson informerar om att en utredning i form av en förstudie har
gjorts i vilken tre alternativ studerats, en VA-ledning till Linköping, en
ledning till Vånga eller ett lokalt reningsverk i området. Samtliga tre
alternativ skulle leda till en särtaxa på cirka 300 000 kronor per fastighet.
Därför har en konsult kopplats in för att studera om den så kallade
Södertäljemodellen med bland annat vakuumtoaletter och BDT (bad-, diskoch tvättavloppsvatten)- anläggningar kan tillämpas i området. En sådan
lösning skulle kunna bli cirka 100 000 kronor billigare per fastighet. Innan
årsskiftet planeras utredningen bli klar och Norrköping Vattens styrelse
kommer då att få ta ställning till ett förslag om vidare hantering av ärendet.
10. Övrigt
Inget.
11. Nästa möte
Nästa möte är torsdag den 13 december, kl 13:30-16:00.

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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