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STYRELSEN INFORMERAR 
 

1. VA-utbyggnad  
Ängelholms kommun har sedan ett antal år tillbaka diskuterat att koppla in 

områdena runt Västersjön på det kommunala avloppsnätet. Hösten 2014 

fastställdes VA-plan med innebörden att Äspenäs är ett prioriterat område som 

bör ha kommunalt avlopp inkopplat inom 5 år. Enligt planen kan det även bli 

aktuellt att samtidigt koppla in vatten. 

 

Med anledning av att VA-planen nu skall upp till förnyat politiskt beslut under 

våren 2019, har styrelsen för Äspenäs samfällighetsförening under februari 

månad haft möte med kommunens tjänstemän.  

 

Ärendet kommer att behandlas inom två kommunala nämnder (miljö och 

tillstånd + samhällsbyggnadsnämnden). Beslut tas därefter i Kommunstyrelsen 

och ev även i Kommunfullmäktige. Beslutsunderlagen publiceras på 

kommunens hemsida inför politiskt beslut.  

 

Vi informeras om att det finns en grov skiss på vilken väg man ämnar dra 

avloppsledningarna, men installationen kommer sannolikt inte att ske förrän ca 

2025.  

 

Om installationen även kommer att omfatta ingående vatten vet vi ännu inte. 

Om Äspenäs behåller vattenförsörjningen i egen regi ställs krav på vattendom 

och vattenskyddsområde, vilket kommer att öka föreningens kostnader 

väsentligt. 

 

Anslutningsavgiften för avlopp fram till tomtgränsen är enligt dagens taxa ca 70 

000 kr, och ytterligare ca 30 000 kr om även vatten kopplas in. Till detta 

kommer fastighetsägarens egen kostnad för ingrävning och koppling på tomten. 

Observera dock att priserna ovan kan komma att justeras (årlig prisuppräkning 

med KPI och ev beslut om taxeförändring). Även om det inte verkar sannolikt 

kan det heller inte uteslutas att politikerna beslutar om att särtaxa skall tillämpas 

och i så fall kan anslutningen bli betydligt dyrare.  

 

Driftskostnader efter inkoppling ligger med dagens taxa på mellan ca 3 000 kr - 

6 000 kr per år beroende på hur stor förbrukning man har. Om det enbart blir 

avlopp är årskostnaden 2 700 kr. 
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2. Vattenkvalitet 
Normal kemisk och mikrobiologisk undersökning av dricksvattnet genomförs 

fyra gånger årligen enligt anvisningar från miljöenheten på Ängelholms 

kommun. Analyserna visar tjänligt, men med anmärkning på turbiditet, järn och 

mangan. 

 

Miljöenheten har begärt att utökad provtagning skall göras. 

Fluoridhalten uppmäts då till 1,8 mg/l och klassas som otjänligt enligt 

livsmedelsverkets bedömning (gränsvärde=1,5 mg/l). I avvaktan på besked från 

miljöenheten har styrelsen genom sms, mail, hemsidan, anslagstavla samt på 

träd etc omgående informerat boende och avrått dem från att ge vattnet till barn 

under 7 år  

 

Nu skall ytterligare fler analyser på vårt dricksvatten göras. I avvaktan på svaren 

av dessa undersöker styrelsen vilka alternativ som kan bli aktuella för att säkra 

kvaliteten på vårt dricksvatten. Tyvärr talar mycket för att det kan bli tal om 

stora, kostsamma åtgärder som dessutom tar tid att få på plats.  

 

 

 

3. Kontaktuppgifter  
Vid vissa situationer är det viktigt att snabbt nå ut med meddelande till de 

boende i området. I sådant läge är det oslagbart att använda SMS eller mail.  

 

Ett väldigt aktuellt exempel på ett sådant tillfälle var när vi fick besked om 

förhöjdt  fluoridvärde i vårt dricksvatten. Genom massutskick via SMS och mail 

kunde vi snabbt informera drygt hälften (49 stycken) av våra fastighetsägare. 

 

Om du inte fick sms eller mail om vattenkvaliteten i början av mars är du en av 

de som vi saknar mobilnummer eller mailadress på. Vänligen meddela dina 

kontaktuppgifter till: 

Ordförande Bo Johansson 

Bo.johansson@ektv.nu 

070-888 53 51 
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