
Rejmyre Byaråd föreslår årsmötet besluta att följande synpunkter lämnas 
på kommunens nya översiktsplan 

 
Tomter i Rejmyre 

Vi noterar att i förslaget till ny översiktsplan för Finspångs kommun finns ett 

antal tomter i Rejmyre som är privatägda och där ägaren inte har för avsikt att 

sälja men ändå finns tomterna med som lediga och byggbara vilket vi tycker är 

anmärkningsvärt. 

Däremot finns några lediga tomter som saknas i översiktsplanen, Rejmyre 1:405 

och Rejmyre 1:406, Rejmyre1:155 samt Rejmyre 1:143 varav de tre första varit 

utannonserade till försäljning men ändå inte finns med på kartan. 

 

Vatten 

Angående Rejmyres dricksvattenförsörjning är det oroväckande att, förutom det 

problem som glasbrukstippen utgör, även ett antal fastigheter inte är anslutna till 

kommunens avlopp. Deras avlopp går i princip orenat ut i Lillsjön och därefter,  

via en bäck, ut i viken i sjön Hunn där vattenverket har sitt råvattenintag. 

 

Vi anser att vattenverkets råvattenintag i sjön Hunn bör flyttas till ett lämpligare 

ställe och att det också tydligt framgår i översiktsplanen.   

 

Rejmyre saknar också en reservvattentäkt trots att det finns väl kända risker med 

föroreningar som kan påverka vårt dricksvatten.  

Riksorganisationen Svenskt Vatten, där Finspångs Tekniska Verk är medlem, 

skriver på sin hemsida;  

Det är avgörande för dricksvattenförsörjningens uthållighet att det finns 

reservvattentäkter, speciellt om risk- och sårbarhetsanalyser har visat att den 

ordinarie täkten är utsatt för stora föroreningsrisker. Reservtäkter är alltså en 

viktig fråga i beredskapsarbetet.  

Att reservvattentäkt saknas för Rejmyre fanns med i nu gällande översiktsplan 

på sidan 105 (antagen av kommunfullmäktige 2011-11-23 och aktualitetprövad 

2016-01-27) men nämns inte nu i förslaget till ny översiktsplan.  

 

Vi vill påminna om att i kommunens VA-plan, antagen av kommunfullmäktige 

2017-10-25, anges på sidan 10 att Finspångs Tekniska Verk under 2018 – 2019 

ska utreda möjliga reservvattentäkter i kommunen. Vi hoppas verkligen att detta 

också blir genomfört. 

 

Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund presenterade en rapport vid Vattenråds-

mötet i Rejmyre 8 nov 2011. I den beskriver Vattenvårdsförbundet bland annat 

följande som ett hot för sjön Hunn.  

Vid glasbruket finns arsenik på brukets gamla tipp, höga halter arsenik har upp-

mätts i sedimenten.  

Idag bedöms föroreningarna som mycket stora och med mycket stort behov av 

sanering. 

Generellt fungerar 40 % av de enskilda avloppen runt sjön inte alls, resterande 

fungerar mer eller mindre. 

 

Vattenvårdsförbundet rekommenderade. 

Sanera glasbrukstippen, underhåll ledningsnätet och pumpstationer, se till att de 

enskilda avloppen fungerar och renar bra, även på lång sikt. Flytta vattenintaget 

till ett lämpligare ställe. 


