
Från: Per Andreasson<Per.Andreasson@dalsed.se>
Till: Stefan Svensson<Stefan.Svensson@moelven.se>
Datum: den 20 mars 2017 10:49
Ärende: Sv: VA Nössemark  (Sjuk)

Hej!
Jag är sjuk
Vid akuta frågor kontakta samhällsbyggnads chef 
Magnus Åkesson på magnus.akesson@dalsed.se, 0534-190 51.

Mvh Per Andreasson

>>> "Svensson, Stefan" <Stefan.Svensson@moelven.se> 2017-03-20 10.48 >>>

Till politiker och tjänstemän i Ed.                        Från VA Gruppen 
Nössemark.

Ärende VA Nössemark.

Bakgrund.

Som några av er kanske vet så har det från kommunens sida 
framlagts förslag om att bilda ett VA-område och bygga 
kommunalt reningsverk i Nössemark för 100 miljoner kronor.
Detta skulle då ta hand om avloppet från 175 fastigheter men med 
endast ca 60 fastboende personer (obs, antal personer, inte 
hushåll). 

Den absoluta majoriteten av fastigheterna används inte alls eller 
endast som fritidsboende.
Fritidshus beräknas användas endast 6 veckor om året i 
genomsnitt.

Ett reningsverk måste dimensioneras efter sin maximala 
belastning och i det här fallet skulle det då byggas ett reningsverk 
som är 3 ggr större än det normala maxbehovet.
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Till detta kommer 2 mil med avloppsrör och hundratals pumpar. 
Varje fastighet skulle påtvingas varsin dyr och energikrävande 
kvarn-pump som pumpar avloppet kilometervis till reningsverket. I 
stället för att renas utan energiåtgång på den egna tomten.  

Man kan verkligen med fog fråga vilken miljönyttan blir av detta?  
Miltals med ledningar, hundratals energikrävande pumpar liksom 
energikrävande reningsverk som ändå inte renar bort de giftigaste 
ämnena och en kostnad på 100 miljoner kr.
Blir det överhuvud taget någon miljönytta jämfört med realistiska 
alternativ?

Detta är ju oerhörda kostnader. Uträknat per fastboende person 
skulle det kosta svindlande  1,6 miljoner kr per person att ta hand 
om helt vanligt WC-avlopp.  

Alla skall tvingas med och enligt kommunens inhyrda konsult skall 
även torrdass och andra komposteringslösningar förbjudas så att 
ingen slipper undan...

Kostnaderna för de enskilda blir mycket stora.  Ca 150-200 000
kr per hushåll. Oavsett om dom har bra eller dåliga avlopp.
Kostnaden ökar dessutom om tomten är stor eller om huset är 
stort.

Vi har exempel på fattigpensionärer som kommer att krävas på 
200 000 kr trots att dom relativt nyligen byggt godkända avlopp.
Till dessa 200 000 kr kommer kostnader för arbeten på den egna 
tomten.......
Och höga driftskostnader...

Om detta trots allt blir genomfört så har kommunen skyldighet att 
erbjuda avbetalning i max 10 år. Men tycker ni att det är rätt och 
riktigt att tex pensionärerna skall tvingas till extrakostnader på 
över 2 000 kr i månaden i 10 år för att gå på toaletten?  Plus vanlig 
årlig VA-taxa.  När det finns alternativ. Och de flesta redan idag har 
bra avlopp.

Det blir dyrare att skita än att äta...........
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De flesta i kommunen känner nog inte till att samtliga i Eds VA-
kollektiv måste vara med på att betala för detta. Alla som har 
kommunalt vatten i Ed eller Håbol måste betala även för detta.

VA Nössemark var vid infomötet oktober kostnadsberäknat till 
ca 100 miljoner. Alla vet hur det brukar gå med kostnaden för 
statliga och kommunala projekt....

Av de 100 miljonerna skulle ca 30 miljoner tvångsindrivas från 
fastighetsägarna. Resterande 70 miljoner skall betalas av Eds 
kommuns VA-kollektiv.  Av er.  Alltså alla ni kommuninnevånare 
som har kommunalt vatten. 
Hur mycket höjs VA-kostnaden för att få in de 70 miljonerna?  

Nu frågar vi återigen kommunen och hoppas på svar den här 
gången.  Hur mycket kostar det och vem får betala och hur 
mycket?

Bistra tider väntar kommuninnevånarna. Och till vilken nytta?

Och varför så bråttom?
HAV, hav och vattenmyndigheten skall genomföra en lättnad i 
miljökraven (det ligger på remiss nu och beslutas kanske redan vid 
årsskiftet). 
Varför inte invänta detta?

Varför?

Det är stora problem med övergödning i Östersjön. Därför ställs 
stora krav i vissa kommuner.
Stora Lee däremot är osedvanligt näringsfattig, faktiskt så 
näringsfattig att sjöns värden är nära att betecknas som biologisk 
öken.    
Alltså en brist på fosfor och andra näringsämnen.
Ändå vil man investera 100 miljoner av era och våra pengar för att 
huvudsakligen reducera fosforutsläpp......
Kan man ens bevisa att det förekommer problematiska utsläpp 
av näringsämnen?
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Eller att sjön skulle må bättre av ännu mindre näringsämnen?

Och visst är det väl lite förvånande i så fall att självaste 
Länsstyrelsen rekommenderar Villa Smile att sprida ut just fosfor 
som gödning till sin äppelplantage? 

Det är bevisligen så att riktigt byggda småskaliga markbaserade 
alternativ har en minst lika bra rening som ett stort reningsverk 
och kräver ingen energi för att fungera. Och man behöver inte 
gräva ner miltals med rör eller bygga stora reningsverk. Vet man 
inte detta?

Vet man inte att reningsverk producerar ett slam som bönderna 
inte vill kontaminera sina marker med? 
Och vad värre är, är att medincinrester, hormoner och tungmetaller 
inte renas bort i ett reningsverk utan pumpas direkt ut i 
strandviken. 
Har man ingen kännedom om detta?
Hur miljöklokt är det att samla ihop dessa gifter från 175 hus och 
sedan dumpa det i bad och dricksvattnet?

Mer utsläpp alltså. Och dessutom dom farligaste ämnena. Direkt ut 
i viken som skulle skyddas...

Strandviken är naturligtvis värd ett bättre öde än att förgiftas av 
denna dödliga blandning.
Stora Lee är t.ex. natura 2000-område och har både badplats, 
rödlistade arter och har riksintressen m.m.......
Man har även tänkt sig att använda ytvatten från strandviken till 
dricksvatten om det inte skulle finnas tillräckligt i de borrhål man 
planerat  Verkar detta genomtänkt?

Av någon anledning har kommunledningen (med hjälp av 
konsulter?) kommit fram till att kommunalt reningsverk skulle vara 
ett tvång enligt LAV (Lagen om allmänna vattentjänster).

Det hänvisas till paragraf 6:
"om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 
behöver ordnas vattenförsörjning i ett större sammanhang för en 
viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 
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1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten 
eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, 
tillgodose verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning".   

Har konsulterna inte upplyst om är att det krävs 3 rekvisitet för att 
ett VA-område skall kunna tvingas igenom?

1. Att det finns tillräckligt många hus i närheten av varandra.
2. Att det finns betydande hälsorisker
3. Eller betydande miljöproblem.  

OBS - att det krävs betydande problem och att ett reningsverk är 
det ENDA sättet att komma till rätta med de eventuella 
problemen. 

Det talas inte heller om att kommunen måste bevisa det 
eventuella behovet. Varför har kommunen inte visat upp varken 
vattenprov eller något annat som pekar på att problem verkligen 
finns?

Man hävdar att om kommunen inte själva inför VA-område och 
reningsverk så kommer Länsstyrelsen att utdöma vite och kommer 
dessutom med ännu högre krav. 

Detta är inte sant. Vi har varit i kontakt med Länsstyrelsen och dom 
har inga sådana planer.
Dom har inte gjort något som helst i frågan. 
Är det kanske så att det mest är konsulter som driver den 
här frågan? 
Har kommunen kollat upp vad som verkligen gäller? 
Har man ens kollat upp alternativa lösningar på de påstådda 
problemen?

Om man rent hypotetiskt tänker tanken att Länsstyrelsen verkligen 
någon gång till slut skulle komma med några krav, så innebär 
detta endast att kommunen måste bilda ett VA-område och 
åtgärda de eventuella problemen.
Inte att man måste bygga kommunalt reningsverk och ledningsnät.
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Och dessutom har i så fall Länsstyrelsen bevisbördan gentemot 
kommunen. 
Borde det inte vara oerhört svårt för Länsstyrelsen att visa på 
problem om man först inventerar och åtgärdar alla avlopp?

Lagen är teknikneutral. Det står varje kommun fritt att välja teknik 
om man nu verkligen behöver göra åtgärder. 

Har Eds kommun ens kollat upp alternativ?  Trots konsulthjälp för 
närmare 600 000 kr verkar inte detta vara gjort.
Har man ens bevisat att problem finns?
Har man ens gjort en inventering av de befintliga avloppen?
Och har man har trots välbetalda konsulter ingen kännedom om 
att lagarna kommer att lindras inom kort?.....

Alternativ.

För att stoppa denna miljö och ekonomiska katastrof har vi bildat 
VA Nössemark. Vi begär att kommunen tänker om och väljer ett 
realistiskt alternativ.
I stället för att kasta 100 miljoner i "sjön" tillsammans med div 
hormoner, medicinrester och tungmetaller så begär vi en ordentlig 
genomgång av de befintliga avloppen.

Sedan krävs det en policy på vad som krävs av de enskilda 
avloppen och fastighetsägarna får då åtgärda det som eventuellt 
behövs.

Resultatet av vårt förslag är lika bra eller bättre rening. Och 
knappast någon kostnad för kommuninvånarna (endast kostnader 
för inventering av avlopp och en del rådgivning  från en trovärdig 
expert).

Kommunen försöker blidka oss genom att plötsligt till synes 
minska ner antalet tvångsanslutningar till 93 hus genom att 
kalla de övriga fastigheterna för "bevakningsområden".
Detta är inte trovärdigt och iden kommer kanske från någon 
konsult som nog gärna vill anlitas i några år till.
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Är det inte så att detta bara är ett sätt att få igång projektet med 
mindre protester eftersom många då hoppas slippa anslutning? 
Hur troligt är det då att man då bygger ett reningsverk för bara 93 
hus?
Blir det inte så  att det byggs samma reningsverk och att alla 175 
blir tvångsanslutna men något år senare?
Och då lär väl kostnaderna ha ökat ytterligare?

Vi hoppas nu ha bidragit till lite mer kunskap och intresse kring 
detta. Och att så många som möjligt av er personligen kollar upp 
hur det egentligen är och hjälper till att stoppa detta vansinnesdyra 
"stolleprojekt".

Tillsammans kan vi uppnå bättre miljönytta till en bråkdel av 
kostnaden.

Dals Ed kommun kan bli ett föredöme för andra kommuner om vi 
kan visa på realistiska alternativ. 
Och dessutom spara in närmare 100 miljoner kronor åt invånarna. 
Pengar som i stället kan användas till något som faktiskt behövs.  

VA-gruppen Nössemark.
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