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Minnesanteckningar, möte 4 i vattengruppen 

 
Tid: 2 april 2015, kl: 09:00 – 11:30 
Plats: Sammanträdesrummet Direktören, Samhällsplaneringskontoret, plan 5, Vipan 
 

 Peter Johansson och Tomas Nydén redovisade provtagningsresultat från kommunens 
del Emåns avrinningsområde. Vattenkvalitén/statusen är god, varken bättre eller sämre 
än i resterande delar av Emån. Fosforhalterna ligger konstant medan eventuellt att man 
kan ana en ökning av kvävehalterna under perioden 2009 – 2015. Generellt i Sverige 
ökar färgtalet i alla vatten likaså här på höglandet. 
 
Det pågår samråd inom vattenförvaltningen (EU:s vattendirektiv), samrådet påbörjades 
1 november och pågår till 30 april. Samrådet är för nästa förvaltningscykel i 
vattenförvaltningen 2016 - 2021 (förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer). Remissvaren sammanställs och 22 december 2015 tas ett beslut 
som skickas till EU. Ett utdrag av kommunens åtgärder delades ut och de som vill kan 
lämna kommentarer till Monica senast 25 april så att de kommer med i remissvaret från 
Nässjö kommun.  

 Monica informerade om SANT-projektet (Svartån, Aneby, Nässjö och Tranås). En 
kartering av Svartån har genomförts av SWECO. I Nässjö kommun börjar karteringen i 
utloppet från Vässledasjön vidare Flisbysjön och Anebysjön.  
Vi pratade också lite om Skyfallskarteringen, länsstyrelsen har arbetat fram en enkel 
modell till kommunerna för att de ska kunna göra egna beräkningar. 

 Vi har beviljats bidrag för LONA-projektet ”Vattenpark Runnerydssjön”. Vi sökte 
189 575 kr för åtgärder i inloppet till Runnerydssjön såsom rensa, bredda och snygga till 
utlopp vid kulverten samt diket ut i Runnerydssjön. Plantera träd vi gc-vägen mot 
industriområdet, anlägga en gångväg längs med diket samt försöka gör en ”äng” av en 
del av gräsmattan. Sätta upp fågelholkar, insektholkar osv.  
Förslag på arbetsgrupp och styrgrupp togs fram, bifogar förslag till organisation. Monica 
kommer sammankalla till ett möte på plats i juni inför start av arbetet.  
Provtagning av sediment i diket har genomförts. Halterna för metaller var låga till 
måttliga förutom för nickel som var höga. När det gäller aromatiska kolväteföreningar är 
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det svårt att bedöma för sediment, vid jämförelse med riktvärden för jord ligger halterna 
under KM (Känslig Markanvändning). Enligt min bedömning kommer vi kunna lägga 
upp massorna på plats. 

 Monica och Peter bjöd in till invigning av Lövhultsbäcken den 10 maj.  

 Peter har varit och tittade vid Älvshultet och åtgärden vid Helsikeshål, där man har 
skurit av möjligheten för vatten att rinna i ett dike och gett vattnet möjlighet att hitta nya 
egna vägar. Det ser bra ut, åtgärden har nått sitt syfte.  

 ”AirTURBO” har köpts in och har legat i Ingsbergssjön under vintern för att tillföra 
mer syre till sjön, den har fungerat bra. Det har varit en mild vinter så vi vet inte om den 
ger tillräckligt med syre vid en kall vinter med istäcke under flera månader. 

 Övrigt 
Patrik informerade om att NAV jobbar hårt i Bodafors för att komma till rätta med in 
läckage av dagvatten till ledningssystemet som är 83%, detta medför vid kraftiga regn att 
det bräddar ofta mot Sävsjöån.  
Patrik berättade att det har inkommit många samtal angående artikeln i senaste 
informationsbladet från NAV om att inte tvätta bilen för att undvika att tvättvattnet 
rinner ner i dagvattensystemet.  
Stefan vill ha förslag på åtgärder i Ingsbergssjön för att öka vattenkvalitén, det är sista 
året som vi har extra anslag. Emåförbundet ska lämna ett kostnadsförslag för att ta en 
extra provpunkt för att ha en övervakning av vattenkvalité från Ingsbergssjön. 

 
Nästa möte 29 september 2015, klockan 9:00 – 12:00 i Direktören på Samhällsplanerings-
kontoret. Kallelse skickas via mail. Glöm inte att anmäla er, jag bjuder på fika.  
 
 
Miljö- och byggkontoret 
 

Monica Johansson 
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