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Ny plan tas fram för
framtidens avlopp
Kommunens framtida vatten och avloppsnät är under
utredning. Den nya VAplanen, som är ute på remiss,
blir ett viktigt planeringsverktyg de närmsta tio åren,
inte minst för tusentals enskilda avlopp vars öden ska
avgöras.
Av: Lasse Mauritzson

FÖ L J S K RI B E NT

Robin Pehrsson på tekniska kontoret är projektledare
för framtagandet av en ny VAplan.
Bild: Lasse Mauritzson

I oktober ska kommunfullmäktige anta en ny plan för
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vatten och avloppsnätet – den första i sitt slag i
Ängelholms kommun. Arbetet med att ta fram VA
planen inleddes redan i september förra året. En
grupp kommunala tjänstemän, främst från tekniska
kontoret, miljökontoret och stadsarkitektkontoret, har
tillsammans med konsultföretaget Tyréns arbetat fram
ett förslag.
En remissversion av planen lades ut i mitten av juli
och kommer att vara tillgänglig under hela augusti.
– Jag tycker Tyréns gjort ett bra jobb. VAplanen berör
alla i kommunen så jag hoppas att folk tar sig tid att
titta på förslaget och komma med eventuella åsikter
och synpunkter, säger projektledaren Robin Pehrsson
på tekniska kontoret.
Syftet med planen är att få en överblick över det
befintliga vatten och avloppsnätet och se över och
prioritera de framtida utbyggnadsbehoven.
– Planen redogör för all utbyggnad av kommunalt
vatten och avlopp de närmaste tio åren. Den omfattar
alltså hela kommunen, säger Robin Pehrsson.
Även de anläggningar som i dag finns utanför
kommunens försörjningsområde, alltså enskilda
http://www.hd.se/20140813/nyplantasframforframtidensavlopp
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dricksvattenbrunnar och avlopp har inventerats.
– Det finns i dag cirka 2 600 fastigheter i kommunen
med enskilt avlopp. Nu är frågan vilka som ska
kopplas på det kommunala nätet och i vilken ordning,
säger Robin Pehrsson.
De enskilda anläggningarna är ett viktigt kapitel i
planen, inte minst ur miljöhänseende. I
remissversionen av VAplanen står det att "ett av de
viktigaste och mest omfattande miljöproblemen är
övergödning som beror på för stora utsläpp av
närsalter. Jordbruket står för en stor del av de diffusa
utsläppen men övergödningsproblematiken beror
även till viss del på utsläpp från enskilda avlopp."
– De enskilda avloppen i Ängelholm släpper
tillsammans ut ungefär lika mycket föroreningar som
det kommunala reningsverket, säger Robin Pehrsson.
De flesta enskilda avlopp i kommunen inventerades i
mitten av 90talet. Miljökontoret bedriver i dag ett
omfattande tillsynsarbete och ställer krav på åtgärder
på avloppsanläggningar som inte uppfyllt
reningskraven.
Tanken är att det kommunala VAnätet ska byggas ut
och i planen pekar man ut i vilken ordning och ungefär
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när det ska ske.
– När vi prioriterar så tittar vi på var de största miljö
och hälsovinsterna är att bygga ut och relaterar dem
till kostnaderna, säger Robin Pehrsson.
Fastighetsägarna kan få betala delar av anslutningen
genom särtaxa, men hur utbyggnaden ska finansieras
redogör inte planen för.
– Det finns flera fördelar med att bygga ut. Miljö och
hälsa är en, bättre driftssäkerhet och höjt värde på
fastigheten är andra fördelar, säger Robin.

VAplanen
VAplanen är den första i sitt slag i Ängelholms
kommun.
Huvudsyftet med planen är att utreda var i Ängelholms
kommun en utbyggnad av kommunalt vatten och
avlopp ger mest miljö och hälsonytta för pengarna.
I VAplanen finns en utbyggnadsplan som redogör för
var och när kommunalt VA ska byggas ut. Planen är
uppdelad i områden som byggs ut inom 0–5 år och
inom 5–10 år.
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Kostnad för utbyggnaderna är beräknad till cirka 140
miljoner kronor.
VAplanen är ute på remiss och finns på
www.engelholm.se/vaplan
Synpunkter kan lämnas in till 31 augusti.
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