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Två huvudfrågor

Hur ska/kan framtida VA lösas
i Sörfjärden?
Behövs det en allmän VA-anläggning
i Sörfjärden?

1

Många ytterligare frågor
Måste jag åtgärda mitt avlopp?
Vad kostar det?
Jag har tillstånd för mitt avlopp – gäller inte det?
Kommer jag bli tvingad att ansluta till kommunalt VA?
Vi har aldrig upplevt några problem med dåligt vatten eller
annat obehag. - Räcker det inte att nytillkommande
fastigheter löser VA?
Kan det bli olika krav för olika fastigheter?
Måste kommunen bygga VA? – kan vi inte lösa det
gemensamt i Sörfjärden?
Räcker det inte med att åtgärda vatten eller avlopp?

Hur svårt kan det vara?
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Måste va kosta något?

Att äga en fastighet kostar pengar.
Vid behov måste olika
underhållsinsatser utföras.

•
•
•
•
•

Lägga om tak
Byta värmepanna
Gräva om dräneringen
Byta fönster
Förnya avloppsanläggningen

Jämförelse och värdering
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Kommunens skyldighet enligt
§6 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)
6§

Om det med hä
hänsyn till skyddet fö
för mä
människors hä
hälsa
eller miljö
miljön behö
behöver ordnas vattenfö
vattenförsö
rsörjning eller
avlopp i ett stö
större sammanhang för en viss befintlig
eller blivande bebyggelse, skall kommunen bestä
bestämma
det verksamhetsområ
verksamhetsområde inom vilket vattentjä
vattentjänsten
eller vattentjä
vattentjänsterna behö
behöver ordnas …

Hur genomförs arbetet?
1. Insamling och genomgång av kunskapsunderlag
2. Kompletterande undersökningar
3. Analys av förutsättningarna
4. Jämförande bedömning av olika tekniska lösningar
Miljö- och hälsoskydd
Långsiktighet, hållbarhet
Kostnader
5. Utvärdering och slutsatser
6. Rapport
7. Redovisas mitten av september
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