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Monica hälsade välkomna till denna nya grupp för dagvattenfrågor i kommunen.
Första frågan som togs upp var vem ska vara med i gruppen, ska gruppen vara
större? Vi kom fram till att gruppen är lagom stor och att alla förvaltningar som
arbetar med dagvatten finns representerade.
Andra frågor som bör tas upp under mötet är:
Hur ska vi arbeta med dagvattenfrågan?
Vem gör vad?
Vem ansvarar för vad?
Hur ofta ska vi träffas?
Vem leder arbetet?
Med mera……
Vi kom fram till att idag har vi en bra organisation för att hantera dagvattenfrågan i
planarbete och exploatering av nya områden, samråd sker tidigt. Problem vi har
idag är i bebyggda och exploaterade områden och det är i dessa områden som
dagvattengruppens arbete ska koncentreras till.
Nässjö kommun har under en lång tid arbetet med dagvattenfrågan och gjort
många utredningar. En del av utredningarna har resulterat i åtgärder men det finns
många goda idéer som ligger i våra gömmor som vi måste ta hand om och
synliggöra. Eventuellt kan idéerna läggas i en åtgärdsbank till inventeringen av
befintliga dagvattenanläggningar, se nedan.
Stefan, Sigvard och Göran Strand är tre som har arbetat i kommunen i många år
och har mycket kunskap på området, tillsammans med Joel får de till uppgift att ta
fram var det finns dagvattenanläggningar i kommunen. Matrialet bör digitaliseras så
vi får en karta med alla dagvattenanläggningar utmärkta. Det bör även finnas
underhållsplan/skötselplan kopplat till detta. Detta arbete bör vara klart till
årsskiftet 2014/2015. Joel är sammankallande i gruppen.
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Nässjö kommun har tagit fram en VA-plan som inom kort antas av KF och i den
finns det en handlingsplan för dagvatten och den kan vi arbeta efter.
- felkopplingar av dag- och dränvattenledningar
- områden med begränsad kapacitet (risk för översvämning mm)
- större befintliga utsläppspunkter i känsliga områden (ur miljösynpunkt)
- skötsel av befintliga dagvattenanläggningar
I samband med framtagandet av VA-planen gjorde Göran Lundgren SWECO ett
PM ”Förslag till åtgärder för fördröjning av dagvatten inom del av Nässjö tätort”
där han har tagit upp 25 hot-spot/punkter. En del av hot-spot är sådan som direkt
faller under NAV:s skyldighet men de hot-spot som kan vara gemensamhetsprojekt
har Stefan, Erik och Patrik fått till uppgift att till nästa möte ta fram en
prioriteringslista på dessa hos-spot. Patrik blir sammankallande i gruppen. Deras
arbete ska vara ett underlag för John när han gör budgeten för 2015 så att han kan
äska pengar, budgeten ska vara klar 31 maj. Helst ska det vara en långsiktig plan
som sträcker sig minst 2-3 år framåt.
Det finns en grupp som arbetar med Ingsbergssjön, gruppen består av Sigvard,
Stefan, Monica, Åsa och Roland Olofsson, gruppen har tagit fram ett
åtgärdsprogram och tekniska serviceförvaltningen har äskat och fått pengar för att
driva detta arbete. Det känns som att Ingsbergssjön har hamnat i två grupper vilket
är olyckligt så vi beslutade att lägga ner gruppen för Ingsbergssjön och den nya
dagvattengruppen får driva arbetet vidare med Ingsbergssjön.

Nästa möte 15 maj klockan 10:00 – 12:00 i Direktören, kallelse har skickats via mail.
Miljö- och byggkontoret

Monica Johansson
Monica Johansson
Miljöhandläggare

