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Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

––––

§ 31a Val av protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sten-Olof Kardell.

––––

§ 31b Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
godkänna föreslagen dagordning med ändringen att § 31 c, Godkännande av föregående protokoll, utgår och hanteras på
kommande styrelsemöte.

att

––––

§ 31c Kvarstående ärenden, styrelselogg
Beslut
Styrelsen beslutar
inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

att

––––
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Informationer, rapporter och diskussioner

A. Sörfjärden
Micael Löfqvist informerar om bakgrunden till den utbyggnad av
vatten och avlopp som ska ske i Sörfjärden.
Utbyggnadsskyldigheten för Nordanstigs kommun utgår från
Vattentjänstlagen (Lag om allmänna vattentjänster 2006:412)
§ 6:
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön
behöver anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse,
skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
År 2008 genomfördes en utredning av som konstaterade att
rekvisiten för § 6 ansågs vara uppfyllda. I maj 2008 beslutade
fullmäktige i Nordanstig om verksamhetsområde, det vill säga till
vilka fastigheter vatten och avlopp skulle byggas ut.
Beslutet överklagades till Länsrätten. Beslutet laglighetsprövades
utifrån kommunallagen, och det kunde konstateras att beslutet var
ur lagligt perspektiv rätt.
Det fanns ett starkt motstånd till beslutet om utbyggnad av vatten
och avlopp, som bland annat pekade på att det saknades en vägvalsutredning för lämplig lösning. Kommunfullmäktige beslutade
att upphäva verksamhetsområdet för Sörfjärden, och uppdrog samtidigt att en vägvalsutredning skulle göras. Framtagen vägvalsutredning pekade på olika lösningar, bland annat att de boende skulle
kunna hantera en lösning själva. Länsstyrelsen beslutade dock att
förelägga Nordanstigs kommun att besluta om verksamhetsområde
för Sörfjärden.
Nordanstigs kommun beslutade i sin tur att överklaga Länsstyrelsens beslut till VA-nämnden. VA-nämndens beslut i ärendet blev
att nytt verksamhetsområde ska minst vara motsvarande det av
kommunen tidigare beslutade och att kommunen ska ha allmän anläggning för vatten och avlopp färdigställd senast 30 september
2016.
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Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Nordanstigs kommun beslutade 2013-03-26 att uppdra följande till Nordanstig Vatten:
- påbörja frivillig tillståndsprövning av avlopp
- utreda eventuell särtaxa
- starta vattentäktsprojektering
Nordanstig Vattens styrelse kvitterade uppdraget vid styrelsemötet
2013-05-24. Under hösten 2013 påbörjades arbetet med att skapa
en projektorganisation för att därefter i december 2013 påbörja utredningen av lämplig vatten- och avloppslösning för Sörfjärden.
Erik Norin fortsätter med att informera om projektets organisation
och hittills genomförda delar i utredningen. Projektet belyser flera
lösningar.
I utredningen av vattenförsörjning för området avslutades provpumpningen under vecka 24. Alla mätdata kommer nu att utvärderas tillsammans med svaren på de vattenanalyser som tagits. Den
geohydrologikonsult som svarar för utredningen hoppas kunna ha
en skriftlig rapport klar under sommaren. Den kommer bland annat
peka på Gnarpsåsens kapacitet och hur många fastigheter som kan
försörjas med dricksvatten långsiktigt. Utrustningen som använts
för provpumpningen kommer att tas bort under juni månad.
I utredningen av vägval för avloppslösningen belyses ett antal
metoder, och tre huvudalternativ studeras nu djupare. Den tidigare
föreslagna lösningen med nytt reningsverk jämförs med ett markbaserat alternativ och en lösning som utnyttjar befintligt reningsverk i Gnarp.
Hittills har ingen större utredning skett för behovet av ledningsnät i
området. En extern konsult är upphandlad som kommer att inventera, för projektet, intressanta ledningsnätsdelar i området.
Ett färdigt underlag för beslut avseende vatten- och avloppsförsörjningen beräknas finnas framtaget under augusti 2014.
Beslutet om lämplig lösning för vatten och avlopp kommer att
behandlas av Nordanstig Vattens styrelsen.
Erik informerar vidare om den kommunikation som genomförs i
projektet, bland annat går det ut ett informationsbrev till fastighetsägarna i Sörfjärden varannan månad.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Sekreterarens signatur

Utdragsbestyrkande

Nordanstig Vatten AB

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2014-06-16

5

Under vecka 27 kommer projektet genomföra informationsdagar i
Sörfjärden. Informationen kommer bestå av:
- information om utredningen hittills
- hur kommer anslutning gå till
- generell information om anslutning
- information om LTA (lätt tryckavlopp)

––––
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Föredragning av beslutsärenden § 34-34

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 34-34 av
Micael Löfqvist, Ewa Thorén och Erik Norin.
Efter föredragningarna övergår styrelsen till att fatta beslut för samtliga
ärenden.

––––

§ 34

Projektrapport Sörfjärden

Beslut
Styrelsen beslutar
att
att

godkänna föredragningen; samt
uppdra till VD att förbereda beslutsunderlag för vägval angående
vatten- och avloppsförsörjning till styrelsemöte 2014-08-21

Ärendet
Ärendet föredras och belyser bakgrund, pågående utredning av
lösningar för vatten och avlopp, samt kommunikationsinsatser.

Beslutsunderlag
• Styrelsemöte 2014-06-16_presentation Sörfjärden

––––
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Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte
21 augusti 2014 kl 10.00-16.00
Plats: Preliminärt – Nolby vattentäkt

––––

§ 36

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

––––
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