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Nya avloppskrav för
minst 100 miljoner
Frågan är inte om utan när. Länsstyrelsen kräver att
kommunen ordnar avlopp för stugområden vid
Västersjön och Boarpsvägen vid Hjärnarp. Då handlar
det om mycket stora investeringar, och om vilka som
ska betala.
Av: Anders Davidsson

FÖ L J S K RI B E NT

Diskussionen har pågått i många år. På senare tid har
det varit kamp mellan miljökontor och kommunens
tekniska avdelning. Miljökontoret vill att de kommunala
avloppsnäten utökas för att ta in hus med dåliga egna
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avlopp. Tekniska kontoret har sagt nej och pekat på
kostnaderna.
– Det kan ju till och med vara så att i några av fallen
kostar avloppen mer än vad fastigheten är värd, säger
tekniske chefen Mikael Fritzson.
Ett av de mindre områdena som diskuterats är
Boarpsvägen nära Hjärnarp. Här är det bara tolv hus,
dyrt och krångligt att gräva ner ledningar. Samtidigt
riskerar dagens dåliga avlopp att förstöra ett
närbeläget naturskyddsområde och Lerbäcken.
Enligt en uppskattning skulle anslutningen av varje
hus kosta cirka 400 000 kronor.
Redan 2012 gjordes en utredning inom kommunen
där sex områden med tätare bebyggelse utan
kommunal avlopp studerades. Då handlar det om
områden där det i dag är problem med de enskilda
avloppen.
Det kan handla om att de riskerar att förorena
grannarnas brunnar, påverka särskilt skyddsvärd natur
eller helt enkelt inte uppfyller dagens krav och det på
grund av markförhållanden är svårt att hitta nya bra
lösningar.
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För några år sedan var det också diskussion kring ett
större byggprojekt i Äspenäs. Det stoppades delvis på
grund av avloppsproblemen.
I somras var det ett möte mellan kommunfolk som
jobbar med avloppsfrågor och länsstyrelsen.
Diskussionen gällde områden som kommunen redan
pekat ut. Redan under mötet aviserades att
länsstyrelsen nog skulle ställa formella krav på
kommunen.
I veckan kom beskedet. Kommunen måste ta i
avloppsfrågan för elva områden med tätbebyggelse
där det i dag inte går att ansluta sig till kommunen
ledningsnät. Länsstyrelsen delar in områdena i två
grupper. För prio ett vill länsstyrelsen ha klara besked
om vilket år det blir anslutning till allmänt vatten, och
avloppsnät.
Det gäller Boarpsvägen vid Hjärnarp, Ljungabolet och
Äspenäs vid Västersjöns södra del som båda har runt
90 fastigheter och Nedre Århult norr om sjön med ett
40tal fastigheter.
För de här områdena anser länsstyrelsen att det
måste bli kommunen som ordnar avloppsfrågan. Det
kan antingen göras med långa överföringsledningar,
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eller lokala mindre reningsverk av samma typ som
Starby fick för några år sedan.
Något besked om betalningen finns inte från
kommunen. Det kan antingen bli så att de här
grupperna får ta hela kostnaderna, vilket i så fall blir
betydligt mer än vanliga anslutningsavgifter, eller
också slås investeringen ut på alla i kommunen som
har kommunalt vatten och avlopp.
I den andra gruppen där länsstyrelsen nöjer sig med
förslag och mer utredning ingår Ryets väg, en liten
husgrupp i känslig miljö, Mardal som har kommunalt
vatten men inte avlopp, Lärkeröd, Stavershult,
Aggarp, Bassholma och Fyren högst uppe på
Hallandsåsen på gränsen mot Laholm.
Huvuddragen i kommunens förslag till lösningar ska
visas i den VAplan som är påbörjad och ska
presenteras framåt sommaren. Först då får politikerna
mer besked om vad det kostar att ordna de mest
akuta avloppsfrågorna.
– Men att det blir stora pengar utgår jag ifrån,
konstaterar tekniske chefen Mikael Fritzon.
Enligt den översikt kommunen gjorde 2012 finns en
preliminär beräkning av investeringar på 120 miljoner.
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Då är inte Aggarp, Bassholma, Stavershult och Fyren
med.
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