
Välkommen till Vetlanda - www.vetlanda.se 
Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen,  574 80 Vetlanda. Postgiro 2 52 00-7. 

Telefon 0383-971 00 växel, 0383-971 80 exp. Fax 0383-971 88. E-post miljo.bygg@vetlanda.se 

    
 2007-09-10 
 
 

 

  Miljö- och byggförvaltningen  
 
 
 

Mötesnoteringar - arbetsgruppen för renare  
dagvattendammar  
 
Datum: 2007-09-06 
Arbetsgrupp Förvaltning Kallad Närvarande 
Thomas Svensson (T§) 
Lizette Ekstrand (LE) 
Stina Granberg (SG) 
Inge Johansson (IJ) 
P-O Högstedt (P-O) 
Leif Lorentzon (LL) 
Carl Odelberg (CO) 
Göran Nilsson (GN) 
Yvonne Gunnevik (YG) 
Christer Perssson (CRP) 
Bo Troedsson (BT) 

MBF 
MBF 
TK 
TK 
TK 

VETAB 
VETAB 
VETAB 
VETAB 
VETAB 

MBF/EmVF 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 

X 
  
 

X 
X 
 
 
 

X 
X 

 
Mötesnoteringar 
 

1. Sjunnendammen, SAPA – genomgång av utförd rensning 
Ingen information fanns tillgänglig avs redovisning av borttransporterade mas-
sor från utförd rensning av Sjunnendammen. Göran Nilsson bör sitta på denna 
information. Notering kvarstår. 
 

2. Illharjendammen – redovisning av plan för rensning 
Dammen kommer att rensas vid nästa lågvattenflöde. Planerad rensning under 
sommaren 2007 har ej kunnat utföras pga mycket regn och höga vattenflöden. 
 

3. Oljeavskiljare Sågvägen (Stålöv) 
Rensning och inmätning utförd. Transportdokument för borttransport av avfal-
let saknas. Christer och Thomas gör eftersökningar. 
 

4. Kyrkoparksdammen – Arbetet klart. Kvarstår gör dock inmätning. VETAB 
kontaktar Lantmäteriet.  

 
5. Norrvägen/Gymnasieparkeringen – Arbetet slutfört. Kontroll sker ifall ju-

steringar måste göras.  
 

6. Vetlanda g:a deponi/Hagalundsvägen. Planerad dag-/lakvattendamm/ 
översilningsområde. Ej aktuellt att leda in dagvatten från Folkparksområdet/ 
Hagalundsvägen till dikessystemet runt g:a deponin. Man kommer istället att 
leda ut dagvattnet på ett översilningsområde i skogen norr om Hagalundsvägen 
där dagvattnet sedan samlas upp i ett parallellt dike runt deponin. Viss omlägg-
ning av dikessystemet kan komma att bli tvunget för att flödena skall hållas isär. 
Arbetet med den skogliga biten är klart och man håller uppsikt över ev skogs-
skador pga den ökade vattenbelastningen på skogsområdet.  
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Vissa delar av omläggningen på Hagalundsvägen är klar (2007). Under 2008 
kommer dagvattnet från övriga delar av Folkparksområdet att ledas ut i samma 
område. Frågan om en tilltänkt lakvattendamm vid deponin landar hos Vetlan-
da kommun/TK. IJ håller diskussionen om en lakvattendamm levande. 

 
7. Stena Gotthard/Ekoflock. Besked inväntas från Stena Gotthards om deras 

deltagande. Företaget har sökt om tillstånd till utökad verksamhet och fått ett 
tillstånd enl Miljöbalken med krav på bl a en dagvattendamm. Stena Gotthard 
har överklagat detta beslut. Miljödomstolen har syn på anläggningen den 18 
september 2007. TK har fått inbjudan. 

 
8. Nya Mellangården. Dagvattendammen är byggd. CRP kollar möjligheten att 

installera en oljeavskiljare/oljeskärm i dammen. Notering kvarstår. 
 

9. Nordöstra Nydalaområdet. Planerad dagvattendamm i nordvästra delen av 
planerad utbyggnad av Nydala handelsområde. Projektering kommer att ske i 
samband med planarbetet. Dammen bör utformas med en oljeavskiljare. P-O 
kontrollerar om dammen har flyttats in i föreslaget planområde. 

 
10. Parkskolan. Planerat fördröjningsmagasin utan vattenspegel sydost om parker-

ingsplatsen vid Folkets Park. Anläggningen dimensioneras för att även klara en 
ny sporthall. Dammen kommer att förses med oljeavskiljare. Samrådsmöte med 
de närboende har skett 5 mars 2007 och skriftlig information har lagts ut i brev-
lådorna till de närboende under augusti 2007 med information om avverkning 
och dammskiss. 

 
11. Nya Tjustkulledammen. Möjlig framtida damm invid Nydalakurvan. Nya 

planförslag håller på att tas fram för området där behovet och placeringen av 
dagvattendammar kommer att utredas. 

 
12. Oxbacken. Översilningsområde, sydöstra änden av Odengatan utmed Nygatan 

för att avhjälpa dagvattenproblem på Bergsgatan och Österåkravägen. Klart au-
gusti 2007. Kontroll av funktion i samband med regn – OK.  

 
13. Nydala södra. Befintlig damm utökas för att kunna ta emot DV från området 

söder om Värnevägen (bensinstation mm).  
 

14. Pallco Syd – Ny damm i nordöstra hörnet på fastigheten. I samband med in-
stallation av 3 nedsänkta utkörsportar i nordöstra hörnet på industrifastigheten 
så har man brutit DV-ledningen och leder numera dagvattnet norrut till närlig-
gande dike. Företaget har lovat att anlägga en DV-damm på fastighetens nord-
östra hörn. P-O tar kontakt med Pallco (Monica Olsson) alt Kjells Fastighets-
service (Bengt Pettersson) som haft uppdraget att installera utkörsportarna. 
 

15. Proton Finishing – Provtagningsplan för denna damm med tillhörande dag-
vattenledningar på industrifastigheten kommer att tas fram i samarbete mellan 
företaget, Länsstyrelsen, MBF och TK. Notering kvarstår. Noteras kan dock att 
DV-ledning från industrin ut till dammen är sanerad/spolad. Slammet är upp-
samlat och borttransporterat som FA. 
 

16. Inmätning av bottenprofiler på dagvattendammar 
CRP meddelade att detta inte utförts och är fortsatt en lågprioriterad åtgärd. 
Kommentaren kvarstår. 
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17. Sedimentprovtagning 
Yvonne redovisade resultaten från vårens provtagningar. Dammar med sedi-
ment visade en klar DV-påverkan med förhöjda Cu- och Zn-halter samt en del 
olja, dock inga nya eller alarmerande uppgifter. 
 

18. Redovisning av utförd vattenprovtagning – Upplandadammen 
YG redovisade resultaten från senaste vattenprovtagning. Ingen avvikelse från 
tidigare resultat. Ingen tydlig ökad påverkan på Vetlandabäcken från den utöka-
de verksamheten vid Sapa-Verket 1 (SAPA V6). 
 

19. P-O informerade om åtgärder i Vetlandabäcken bl a fiskvandringsväg förbi 
Kvarndammen, projekt Kanalgatan och samrådskravet enl 12 kap 6 § i Miljö-
balken vid åtgärder i Vetlandabäckens huvudfåra. Lst:s bedömning är att åtgär-
derna inte kräver någon vattendom för vattenverksamheten. 
 

20. T§ informerade om DV-problem i nordvästra hörnet på Beslag och Metall AB:s 
(BMAB) fastighet. (Glasbruksdeponin). Kommunen avleder DV via diket ut-
med järnvägen. Pga släntras ner i järnvägsdiket utmed BMAB:s fastighet däms 
DV upp intill banvallen och borttransport sker i banvallen. Tydlig påverkan på 
banvallen finns och sliprarna/rälsen gungar när man går på den. Vid överfart 
med tåg gungar det betänkligt. TK tar kontakt med Banverket och Beslag och 
Metall för att reda ut hur pass allvarlig situationen är och vem som skall stå för 
ev åtgärder. Tänkbara åtgärder är dikesrensning eller täckdikning. Maskinell ut-
rustning finns på plats i samband med saneringarna i området och det vore 
lämpligt att samordna åtgärderna. 
 

 
 
 
 

 
Nästa träff 
MBF (T§) skickar bokning till nästa träff. Föreslaget är den 13 mars 2008, kl 10.00 på 
VETAB). 
 
????? 
Hör gärna av er om ni har några frågor eller vill lägga till något. 
 
Vid tangenterna: Thomas Svensson, MBF-Vetlanda 
  
Sändlista: Samtliga kallade mötesdeltagare 
  
Bilagor:  
  
 
 
 
 

 
 


