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Bygger ut för
mångmiljoner
Ängelholms nya VAplan är nu bara ett
fullmäktigebeslut bort. Sen ska drygt 300
fastighetsägare utanför tätorten anslutas till det
kommunala vatten och avloppsnätet till en kostnad på
knappt 200 miljoner kronor.
Av: Lasse Mauritzson

FÖ L J S K RI B E NT

Ängelholm ska snart få sin allra första VAplan i sitt
slag. Planen, som utreder det befintliga vatten och
avloppsnätet och framtida behov, var ute på remiss i
somras och efter viss bearbetning är nu planen på väg
genom det kommunala beslutssystemet.
På onsdagen var VAplanen uppe i kommunstyrelsen.
Några enstaka frågor ställdes men det var tummen
upp från politikerna – nu ska den bara tas i fullmäktige
den 27 oktober innan arbetet drar igång på allvar.
Bland annat innebär det ett utbyggt VAnät för knappt
200 miljoner kronor.
– Det är bara att acceptera, det är kostnader vi tar för
att förbättra miljön för kommande generationer, säger
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Engelholmspartiets Stig Andersson, ledamot i
kommunstyrelsen.
Syftet med planen är att få en överblick över det
befintliga vatten och avloppsnätet och se över och
prioritera de framtida utbyggnadsbehoven. Även
enskilda dricksvattenbrunnar och avlopp har
inventerats.
I förslaget pekas sex områden i Ängelholm ut som ska
anslutas till det kommunala VAnätet och i vilken
ordning. Länsstyrelsen har tidigare uppmanat
kommunen att ansluta fyra av dessa områden, nu blir
det två till.

Äspenäs, Ljungabolet och Boarpsvägen står först i
kön. Inom fem år ska totalt 195 fastigheter varav 68
permanentboende i de här tre områdena vara
anslutna. Inom tio år ska sedan Nedre Århult och
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Munka Ljungby norra med 97 fastigheter (40
permanenta) vara anslutna och sist på listan är 23
fastigheter i Margretetorp.
Utbyggnaden beräknas kosta 158 miljoner kronor plus
ytterligare 20 procent för utredning, projektering och
projektledning, totalt nästan 190 miljoner.
Fastighetsägarna föreslås få betala
anslutningskostnaden på 90 000 kronor medan
skattemedel tar resten.

Miljardnota
Ängelholm står inför investeringar på närmare en
miljard kronor i VAnätet de kommande tio åren. Sen
tidigare är det beslutat om den stora VAutbyggnaden.
Runt 800 miljoner kronor kostar det att byta ut gamla
vatten och avloppsledningar samt bygga helt nya VA
vägar där Ängelholms ska växa.
Huvudsyftet med VAplanen är att utreda var i
Ängelholms kommun en utbyggnad av kommunalt
vatten och avlopp ger mest miljö och hälsonytta för
pengarna.
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