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Kommunalt avlopp Hertsånger by
En skrivelse (diarienr 9015/240.109) har inkommit till Samhällsbyggnadskontoret från
fastighetsägare i Yttre Hertsånger, de vill att kommunen undersöker möjligheten för
fastigheterna att anslutas till kommunalt avlopp istället för att förbättra sina enskilda avlopp.
Det område som Samhällsbyggnadskontoret undersökt omfattar ca 20 fastigheter mellan
Innerbyn och Ytterbyn, spillvattnet från dessa fastigheter skulle rinna med självfall till en
gemensam pumpstation och därifrån pumpas via en tryckavloppsledning till Ånäsets
reningsverk.
En grov kalkyl för detta innebär ca 3,5 km tryckavloppsledning á 300 kr/m = 1 050 000 kr, en
pumpstation á 400 000 kr, avloppsledningsnät med självfall från respektive fastighet = 1 000
000 kr
Total kostnad uppskattas till ca 2 500 000 kr, om 20 fastigheter skulle anslutas blir beräknad
kostnad per fastighet ca 125 000  150 000 kr
Beräkningarna är kommunicerade med Emma Åhlén och Samhällsbyggnadskontoret har
bett om förtydligande om hur många fastigheter som är intresserade men inte fått något svar
ännu.
Är kommunen skyldig att ordna avloppsfrågan?
En av förutsättningarna för kommunens utbyggnadsskyldighet är att försörjningen ska
ordnas ”i ett större sammanhang”. Enligt förarbetena till 1955 års VAlag kan ett antal av
2030 fastigheter utgöra ett antagbart minimum, som dock bör kunna minskas, om
bebyggelsen ligger så samlad, att sanitära synpunkter i högre grad gör sig gällande.
Allmänna utskottet föreslås att inte utöka verksamhetsområdet för avlopp i Hertsånger dels
för att fastigheterna inte ligger så samlad att sanitära synpunkter gör sig gällande och dels
för att kostnaderna för detta skulle bli allt för höga, en särtaxa bör åtminstone ligga på 150
000 kr per fastighet känns inte orimlig för att få kostnadstäckning förutsatt att samtliga 20
fastigheter ansluts, anslutningen skulle i så fall bli påtvingad även de fastigheter som kan
ordna med billigare enskilda lösningar.
Samhällsbyggandschefens förslag till beslut
Allmänna utskottet avslår ansökan om anslutning till kommunalt avlopp, därmed inte uttöka
verksamhetsområdet för avlopp med uppmaningen att fastighetsägarna i Hertsånger kan få
billigare lösningar både med gemensamma och enskilda avloppslösningar.
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