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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 
Plats: Svanen, Hamngatan   
Tid: Torsdagen den 28/2 2019 

Närvarande:  
Jan Ivarsson, Yngve Folkesson, C-M Johansson, Marie Johansson, Christer Svenstedt, Ulf 
Holmertz, Roney Peterson, Kjell Karlsson och Monika Bäckström från styrelsen. Inbjudna politiker 
och tjänstemän från Motala kommun: Hans Tevell (M), Ewa Carlgren Nilsson, Anders Bengtsson, 
Jocke Höglund (V), Mattias Öberg (L), Elias Hallen (MP), Nisse Graan (KD) och Jan Arvidsson 
(C).  

§ 1. Mötets öppnande. 
Yngve Folkesson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§. 2. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

§ 3. Frågestund med politiler och tjänstemän. 
Vid frågestunden behandlades bl.a. följande frågor: 
• Deltidsbrandkåren och dess lokaler. 
• Detaljplanering av flerfamiljshus. 
• Byggnation på ”Dragkampsängen”. 
• G-C vägar över Strömmen och kanalen samt till Sågarhem. 
• Restaurering av Kvarnholmen. 
• Utbyggnad av småbåtshamnen. 
• Projektering av sporthall. 
• Turistinformationstavla på nya 34;an. 
• Upprustning av Bergvallen. 
• Parkeringsplatser i centrala Borensberg. 

Särskilt många definitiva svar blev det inte på frågeställningarna men några besked gavs.  
• Brandkåren blir kvar med samma bemanning son nu och befintliga lokaler ska upprustas. 
• Detaljplan över tomtområdet vid Paradis ska bli klar under 2019. 
• Ett förslag till utbyggnad av småbåtshamnen har lämnats till båtklubben som förkastade 

detsamma. 
Resterande frågor ”togs med hem” och lovades att bli beaktade. 
Bygderådets ordförande tackade de inbjudna för ett trevligt möte och önskade dem lycklig hemfärd. 
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§ 4. Föregående mötes protokoll. 
Protokollet godkändes. 

§ 5. Övriga frågor. 
• Beslutade att genomföra Valborgsmässofirandet om erforderliga tillstånd erhålles. 
• Årsmötet bestämdes till den 27 mars kl. 19.00 i Svanens lokaler. 
• Bygderådet har genom C. Svenstedts försorg lämnat ett remissvar ang. ”Information och samråd 

om tillstånd för vattenuttag till Borensbergs vattenverk”. Bilaga 1. 

§ 6. Nästa möte. 
Nästa mötestillfälle blir onsdagen den 27 mars kl. 18.00 då bygderådet håller Års- och 
Konstitueringsmöte i Svanens lokaler. 

§ 7. Mötets avslutning. 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Borensberg dag som ovan. 

Sekreterare                                        Ordförande 
…………………………                   …………………………….       
 Carl-Magnus Johansson                   Yngve Folkesson 
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Vi har tacksamt mottagit er förfrågan av den 25 jan 2019 angående vattenuttag från vårt 
vattenverk.  
 
Vi Bilägger vår utredning i 8 punkter och hoppas att detta skall vara till hjälp vid ert kommande 
beslut. Vi bilägger också Brev till Motala Kommun vilka översänts tidigare. 
 
 
Borensberg den 20 februari 2019 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
e/u  __________________           ____________________ 
         Yngve Folkesson Ordf.                                  Christer Svenstedt VA-Grupp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 

     


Inledning   

1. Bakgrund:
Text: Motala kommun nyttjar i sin vattenförsörjning av  Borensberg och Brånshult  Ytvatten 

från sjön Boren. 

Anm: Ny text bör kompletteras med : av Borensberg, Brånshult,  Sågarhem, Västanå, 
Norrby,    Näs,Bonäs, Brunneby, Kårgårda, Visselmyra och Strandbadets 
Fritidsområde….

Alla dessa grupper av fastigheter är i dag anslutna till Borensbergs vattenverk enligt 
miljöbalken 11 kap. 3 §  utan gällande tillstånd av  så kallad ”Vattenverksamhet”.

2. Administrativa uppgifter                                                                                                                                               
Inga kommentarer 

3. Gällande beslut och tillstånd

 Utöver redovisade beslut och tillstånd 
Anm: Saknas beslut om Vattenskyddsområde. 

 Detta skulle vara slutfört enl EU:s ramdirektiv senast 2015,
 men saknas fortfarande!!!!!
 Vattenverket saknar också tillstånd enl Mijöbalken 11 kap 3§ eftersom vattenverket 
 är byggt på 1950-talet och lyder därmed under 1918 (första vattenlagen) samt klarat 
sig 
 och levt under det s.k. ”papperslösa tillståndet.”
 Se: bilaga 1. Skrivelse till Motala kommun

 4. Lokalisering, plan- och ägarförhållande
    
Anm: Enligt lag SFS 1998:812, 2 kap §4 skall  den som 

  vill bedriva vattenverksamhet ha rådighet över
  vattnet då det avser vattentäckt för allmän vattenförsörjning.
  I dag finns fler aktörer som  bedriver vattenverksamhet i sjön Boren

        och har rådighet över vattnet enl. föjande 

1. Vattenfall i Motala Ströms,kraftverk med reglerings tillstånd, max och min, antal 
m3/dygn….?

2. Motala kommun, Borensbergs vattenverk med vatten intag på ca 4 m djup,900 
m3/dygn

3. Ett antal bevattnings företag, på södra och norra sidan av sjön Boren , antal 
m3/dygn ……? 



	 	 

     


         5. Verksamhetens utformning och omfattning 

        Anm:  Vattenverkets utformning och kapacitet i dag förutsättes vara korrekta.                                       
Borensberg med ansl. småorter bedöms enl. den Fördjupade Översiktplanens    
befolkningsutveckling, 2035 – 2040, med 1400 personer (4 500 m3 ) vilket 
kommer att                     kräva en utbyggnad av vattenverket och därmed ökade 
kostnader.

          Vattenskyddsområde saknas. Se bilaga 1 i pkt 3. (bör ha högsta 
prioritet,sämst i länet)

          Det finns tre st tryckstegringsstationer på ledningsnätet.

       6. Beskrivning av området 
     Anm;  Inga kommentarer 

       7. Miljöpåverkan 

     Anm:  Merparten av renvattnet från vattenverket och som förbrukas till avloppsvatten 
(är 

       ca 420 000 m3/år ) vilket pumpas  till Klockrike och vidare till Tekniska Verkens     
                 avloppsreningsverk i Linköping och vidare ut i sjön Roxen. Således belastar 
Borensbergs
        avloppsvatten inte Sjön Boren.

                Vi avvaktar Miljökonsekvensbeskrivningen ( MKB )

              8. Samråd 
   Anm : Förutom  de berörda sakägarna som nämnts  i denna handling bör även  Motal 
Ströms 

                Vattenvårdsförbund ( ordf. från Motala kommun ) och RLF delges  dessa  
samråds-

        handlingar

Styrelsen Framtid Borensberg

______________________             ______________________ 
Yngve Folkesson                                      Christer Svenstedt
Ordf.                                                           VA-grupp



	 	 

     



