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Återkoppling på mail i VA frågan Nössemark 

 

Bakgrund 

Ärendet gällande VA frågan i Nössemark har pågått en längre tid som alla känner till.  

En utredning av frågan har gjorts av anlitade konsulter. Informationsmöten och 

informationsspridning har skett via kommunens hemsida samt svar på frågor som ställts 

under processen. 

 

Sammanfattning  

Undertecknad anställdes 7 november och blev inkopplad i VA frågan Nössemark 

omgående efter anställningen. Det är olyckligt när det blir ett chefsbyte mitt i en 

fråga av denna dignitet och jag har full förståelse för om det finns synpunkter på 

detta. 

 

Som relativt nyanställd och nyinsatt i frågan samt efter de synpunkter som 

inkommit från alla er som engagerat er mycket i frågan anser jag att vi behöver 

skaffa oss mer kunskap i frågan. 

Jag har full förståelse för om ni tycker att mycket pengar lagts ner i frågan och att 

vi fortfarande inte känner oss trygga hur vi skall gå vidare. Jag beklagar detta men 

jag kan tyvärr inte göra så mycket åt detta. 

 

Som jag varit tydlig med på det sista informationsmötet så anser jag fortfarande att 

frågan måste tas en vända till. Det som då skall utredas är kärnfrågan!  

Vi måste gå till botten med frågeställningen VARFÖR och inte i dagsläget så 

mycket HUR. Det jag menar är att vi måste klarlägga om risken för påverkan för 

människors hälsa och miljö verkligen finns med hänsyn taget till den verkliga 

belastningen utifrån att det är mycket sässongsboende i de tätare delarna. 

Naturligtvis är det ju §6 i LAV (Lagen om allmänna vattentjänster) som vi tidigare 

påtalat som ligger till grund för att vi ändå är där vi är men det kan finnas skäl att 

utreda detta grundligare. 

Det handlar om stora pengar för den enskilde individen och naturligtvis för VA 

kollektivet och alla som ingår i detta och vi måste känna trygghet inför ett beslut. 

 

Process 

Framöver så anser jag att följande process bör genomföras: 

 Öppethus fredag 24 mars kl: 11:00-15:00 och lördag 1 april kl: 10:00-12:00, 

inbjudan är utskickad sedan en tid tillbaka. 

o Här hoppas vi att det skall kunna bli en konstruktiv dialog och ett 

ömsesidigt informationsutbyte kring denna fråga. Vi är intresserade 

av vilka framtidsplaner som finns i Nössemark. Vilka behov som 

finns samt status på befintliga anläggningar. 

 Återkoppling till Ks AU 12 april. 
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o Informera politiken om frågeställningar som inkommit samt 

information om behov och framtidsutsikter utifrån “öppethus” I 

Nössemark. 

 Dialogmöte 8 maj med den arbetsgrupp som bildats i Nössemark kring VA 

frågan. 

 Efter dessa steg så är det troligen dags för mig att lämna in tjänsteskrivelse 

med förslag till beslut. Tjänsteskrivelsen bör offentliggöras på hemsidan i 

samband med att den går till politiken så att alla kan se beslutsförslagen. 

 Politikerna får sedan ta ställning till hur vi skall gå vidare i frågan. 

 

 

Bedömning 

Detta är en komplex fråga som kräver stor kunskap om förhållanden i Nössemark 

avseende: 

 Förekomsten av samlad bebyggelse i de etapper som avses. 

Men även delar som: 

 Status på befintliga anläggningar. 

 Vattenkvalité i enskilda brunnar. 

 Utredning av belastning av recipient. 

 Kartläggning av verklig PE belastning, dvs. hur stor belastningen skulle bli på en 

ev. VA anläggning. 

 

Om vi väljer att utreda frågan vidare så får vi ett mer sakligt underlag för ett bra beslut i 

frågan. 

 

Sammanfattning 

Jag är medveten om att detta brev inte svarar direkt på era frågor och synpunkter, men 

vädjar till er att vi kan jobba utifrån denna process.  

Vi som kommun har absolut inget intresse av att driva igenom att bygga ett nytt VA 

verksamhetsområde i Nössemark om vi kan komma fram till att vi inte måste detta utifrån 

lagar och paragrafer som styr oss.  

Jag känner ett stort ansvar i att leverara bra beslutsunderlag till våra politiker samt att det 

skall vara ett underlag som tydliggör vår skyldighet och de förutsättningar som råder i 

Nössemark. 

 

Jag önskar att ni skall känna ett förtroende för det arbete som vi gör i denna fråga. Har 

full förståelse för om ni har synpunkter på historiken i detta ärende, men låt oss försöka 

se framåt och få en objektiv bild över behov och de krav som ställs på oss i denna fråga. 

 

 

I tjänsten   
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Per Andreasson,    

Teknisk chef     
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