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Minnesanteckningar, möte 3 i vattengruppen 

 
Tid: 7 oktober 2014, kl: 09:00 – 11:30 
Plats: Sammanträdesrummet Direktören, Miljö- och byggkontoret, plan 5, Vipan 
 

 Till mötet har Peter Johansson och Tomas Nydén bjudits in från Emåförbundet. De 
inledde mötet med att presentera Emåförbundet vad de gör och vad de kan hjälpa till 
med. Nässjö kommun är medlem i Emåförbundet och kan för Emåns 
avrinningsområde få hjälp/råd/stöd och så vidare av Emåförbundet. Deras medverkan 
idag är ett sådant stöd vi kan få. Emåförbundet jobbar även som konsulter inom 
vattenområdet. 
Emåförbundet är också ett vattenråd, en länk mellan myndigheter och allmänheten när 
det gäller EU:s vattendirektiv (vattenförvaltning). 1 november påbörjar samråd för nästa 
förvaltningscykel i vattenförvaltningen (förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer för år 2016-2021), samrådsperioden är 6 månader. Remissvaren 
sammanställs och 22 december 2014 tas ett beslut som skickas till EU. 

 Vi har en liten fordran kvar på Göran Lundgren från SWECO som har anlitats i 
samband med VA-planen. Vi diskuterade vad han skulle kunna göra.  
Det finns ett förslag till åtgärder vid inloppet till Runnerydssjön såsom rensa, bredda 
och snygga till området. Det vore bra om Göran kan gå vidare i området och räkna på 
hur mycket vatten som skulle komma till om man kopplar på ytterligare dagvatten.  

 Vi resonerade lite om NAV:s stora problem med inläckage av ovidkommande vatten. 

 Monica berättade om en ny ide om hur man kan ta hand om dagvatten och dess 
sedimentet. Eventuellt skulle detta kunna vara något för att ta hand om bräddningar i 
t.ex. Runnerydssjön. Se bifogat dokument. 

 Det finns en utredning angående Kvarnbäcken från Norrboda industriområdet till 
inloppet i Hästsjön. I utredningen finns ett antal förbättringsförslag för att rena 
dagvattnet. Några av förslagen ligger på kommunal mark och där kan vi föregå med gott 
exempel och göra åtgärder. En enkel åtgärd är att fånga upp dagvattnet som kommer 
från Norrboda industriområde och rinner via ett grönområde innan det rinner under 
Petter Jönssons väg.  
Monica och Peter tittar på detta, tar fram kostnadsberäkning och vilka möjligheter det 
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finns för att söka bidragspengar från LONA eller LOVA. När det är klar samråder 
Monica med Patrik och John om det är okej att göra en ansökan. 

 Peter berättade om projektet som pågår i Lövhultsbäcken och om en eventuell 
fortsättning med en våtmark. Området som är lämpligt ligger på privat mark och skulle 
kunna ta hand om dagvatten från Sörängens industriområde.  
Monica kollar med länsstyrelsen om det går att kombinera våtmarksbidrag och LONA 
bidrag.  

 Det finns ett dagvatten problem i Bodafors som är med i den gamla utredningen 
”Förslag till dagvattenåtgärder i Nässjö kommun” från 2000 som nu åter har blivit 
aktuellt. Peter tittar på en lösning och återkommer. 

 För många år sedan gjordes en åtgärd vid Älvshultet, Helsikeshål, man skar av 
möjligheten för vatten att rinna i ett dike och lät det hitta nya egna vägar. Åtgärden var 
bra men efter ett tag har någon återställt och sett till att vattnet åter rinner i diket. Peter 
kollar och återkommer. 

 En annan fråga som vi tog upp var eget omhändertagande av dagvatten som är en 
möjlighet för verksamheter att reducera avgiften till NAV för dagvattnet. Denna 
möjlighet ska alltid vara med vi nyetablering, vi måste få in det tidigt i processen. Det är 
viktigt att alla parter är informerade och ska finnas med vid försäljning av tomten. 
Problemet uppstår ofta när vi har gamla planer, i nya planer finns ofta mark avsatt för 
grönområden där olika dagvattenlösningar kan anläggas. Det blir inte bra när man i 
efterhand ska ta hand om det, ett exempel i närtid är Sörängen och Lerbäcksvägen. 
Önskvärt vore att man kunde gå igenom gamla planer för att kolla om det finns 
utrymme för lokalt omhändertagande. 

 Stefan, Monica och Åsa kommer att göra ett studiebesök i Linköping den 14 oktober för 
att titta på en ”airTURBO” som skulle kunna användas för luftning vintertid i 
Ingsbergssjön. Vi kommer titta på dess utformning, om den skulle passa att ha i 
stadsmiljö samt ljudnivån. 

 Det kommer att komma en kallelse för samråd med vattenförvaltningen den 4 feb 2015 
troligen i Målilla för dem som skulle vilja delta.  

 
Nästa möte 5 mars 2015, klockan 9:00 – 12:00 i Direktören på Samhällsplaneringskontoret 
(f.d. Miljö- och byggkontoret). Kallelse skickas via mail. Glöm inte att anmäla er, jag bjuder 
på fika.  
 
På nästa möte kommer en punkt vara samråd med vattenförvaltning och vilka förslagna 
åtgärder som ligger på kommunerna i nästa förvaltningscykel 2016 – 2021. 
 
 
Miljö- och byggkontoret 
 

Monica Johansson 
Monica Johansson 
Miljöhandläggare 


