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Vetlanda vattengrupp
Mötesanteckning VetlandaVattengruppsmöte 10/03, 2016
Plats: Vetab, Vetlanda
Närvarande: Bruno Pilåsen Höglandet Rtj förbund, Jan-Åke Johanson Vetlanda
kommun, Peter Johansson Emåförbundet, Thomas Nydén Emåförbundet, Joakim
Glaes´ Vetab, Daniel Matsson Vetab, Pär-Olof Högstedt Vetlanda Kommun, Thomas
Svensson Vetlanda kommun, Martin Karlsson Vetlanda kommun, Annika Lundwall
Vetlanda kommun, Robert Gass Vetab, Janne Kolehmainen Vetlanda kommun och
Ilan Leshem Emåförbundet.

Dagordning:

•

Fördjupad översiktsplan, Martin Karlsson, Annika Lundvall och
Janne Kolehmainen

•

Omledning av Vetlandabäcken och dagvattenåtgärder i
Ekenässjön, Emåförbundet

•

Åtgärder gamla deponin motorbanan, Emåförbundet

•

Planerade åtgärder 2016

•

LIFE projektet, Kvillsfors, Emåförbundet

•

Övriga aktuella och pågående vattenfrågor i Vetlanda kommun
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Fördjupad översiktsplan
Arbetet med fördjupad översikt plan (FÖP) är på gång, förslaget ska vara färdig till slutet
av 2016.
Martin Karlsson, Annika Lundwall och Janne Kolehmainen från planavdelning
presenterade delar som berör b.la dagvatten i Vetlanda stad.
Planavdelningen behöver hjälp med följande frågor för att kunna komplettera arbetet med
FÖP samt återkoppla med Vattengrupps arbete.
FÖP- Vetlanda
Hur ser utbyggnadsplaner för VA ut - gäller Öp?
Hur resonerar man kring framtida dricksvattenförsörjning och nya föreskrifter för
vattenskyddsområde?
Översvämningskarteringar – var finns de senaste och hur får vi tillgång till dessa?

Grönstukturplan
Dagvatten
-Gäller dagvatten policyn eller är det den bantade versionen från ÖP som man vill
arbeta efter? Vill man utveckla målen och strategierna?
- dammar, infiltrationsområden och avrinningsområden till respektive damm samt slut recipient
- bristområden, vart har vi inte lokalt omhändertagande och vart
tar det vattnet vägen?
- Områden för nya planerade dammar
Vattendrag - Åtgärdsplaner, mål och strategier för dessa, gäller ÖP, vill man utveckla eller
bygga på mål och strategier för naturvård och värden i och kring vattendragen?

Omledning av Vetlandabäcken och dagvattenåtgärder i Ekenässjön
Peter Johansson Emåförbundet redovisade tankarna på att leda om Vetlandabäcken med ett nytt
sjöutlopp i Ekenässjön och en ny sträckning runt industriområdet. Genom att utnyttja ett
befintligt dike. Syftet är att isolera Värmunderydsdammarna som enbart dagvattendammar.
Vinsten är också att återfå fria vandringsmöjligheter. Oklart dock hur höjdförhållandena ser ut och
hur det praktiskt skulle gå att genomföra samt hur ägo-förhållandena ser ut. Åtgärden bedöms
också kräva tillstånd i MD. Frågan tas åter upp på nästa vattengruppsmöte.
Jan-Åke, Planavd. menade att höjddata borde kunna ge en hel del svar och lovade titta på det.

Åtgärder gamla deponin motorbanan
Emåförbundet har fått uppdraget av Tekniska att skissa på förslag till dammar för lakvattnet från
gamla deponin Motorbanan. Peter Johansson presenterade lite av tankarna. Underlaget ska ligga
till grund för LOVA ansökan.
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Planerade åtgärder 2016
Peter Johansson redovisade de restaureringsåtgärder som planeras inom Emåprojektet. Fortsatt
etablering av lekbottnar för öring i Emån Illharjen. Åtgärder vid vattenintaget finns
samordningsvinster med förslagen att genom sten höja vattennivån bakom vattenintaget för att
slippa lägga ut sandsäckar vid lågflöden. Vetlanda kommun står som huvudman för åtgärderna
och Tekniska bidrar även med en egeninsats.
Även VETAB sa sig villiga att sponsra med en del för åtgärder vid vattenintaget.

LIFE projektet, Kvillsfors, Emåförbundet
Åtgärderna i Kvillsfors är nu klara och en officiell invigning är bokad den 21 maj, start klockan
10.00. Samhällsföreningen är engagerad.

Övriga aktuella och pågående vattenfrågor i Vetlanda kommun
Arbetet med underlag till MD om att släcka vattendomen vid Elharjen ska påbörjas av
Emåförbundet och målet är att handlingarna ska skickas in under 2016.

-Övriga frågor

Antecknat av:

Ilan Leshem och Peter Johansson

