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Nej till mer kommunalt avlopp
För mycket pengar till för lite nytta. Tekniska nämnden säger nej till att bygga ut

avloppsnätet.

ÄNGELHOLM. Dåliga enskilda avlopp är illa för naturen. Vatten från

toaletter och tvättmaskiner spär på övergödningen i hav och sjöar. Kommunledningen i miljökontoret har

föreslagit att en del av kommunens miljoner för att förbättra miljön skulle satsas på att bygga ut

avloppsnätet.

Att skicka mer till ett väl fungerande reningsverk skulle vara ett stort plus.

Flera områden har pekats ut. Här finns i dag ingen möjlighet att koppla in sig på kommunens ledningsnät.

I några fall finns dessutom intresse för nybygge.

Sedan länge har det diskuterats vatten och avlopp i Starby och Mardal.

För några år sedan fick Starby kommunalt vatten, fast söderifrån. Samhället kopplades in på Åstorps

ledningsnät, och löste därigenom det gamla problemet med att hitta bra dricksvatten.

När vattenfrågan var löst byggde Ängelholms kommun ett nytt lokalt reningsverk, istället för att gräva

ledningar från Höja och pumpa hela vägen in till Ängelholm.

Mardal som ligger mitt emellan har diskuterats sedan dess. Här fanns ett förslag att bygga ut

ledningsnätet. Mardal har kommunalt vatten, men inget avlopp. Istället för att bygga en lång ledning

skulle det även här kunna byggas ett litet reningsverk.

Kostnaden hade beräknats till 4,5 miljoner kronor för att koppla in tio hus. Skulle alla fastigheter längs

vägen till Starby få kommunalt avlopp handlar det om cirka 15 miljoner.

Båda investeringarna hamnar långt över vad kommunen skulle få in genom anslutningsavgifter.

Det har även gjorts en utredning för sju hus längs Ryets väg nära Hjärnarp. Här blir det problem både med

att fördela kostnaden på runt två miljoner och rent praktiskt att klara grävjobbet. Det finns berg upp i

dagen och så dåligt med utrymme att vägen troligen måste stängas under perioden jobbet utförs.

Nära Hjärnarp finns det också en rad hus längs Boarpsvägen som varken har kommunalt vatten eller

avlopp. Även här är det stora fysiska problem att få till en vanlig självfallsledning för avlopp.

Alternativet skulle vara att varje husägare har en avloppspump som skickar iväg det skitiga vattnet mot

kommunens grova ledning. Även det blir dyrt, och kommunen är rädd för att binda upp sig för framtida

arbete och kostnader med de små pumparna vid varje hus.

För alla områdena har tekniska kontoret kommit till slutsatsen att det är bättre med egna godkända
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enskilda avlopp. Här förespråkas moderna minireningsverk. Det skulle både bli billigare och ge minst lika

bra rening. Då slipper kommunen dessutom debatten kring om VA-kollektivet, alla som är anslutna till

kommunens nät, ska subventionera några få "dyra" hushåll på landsbygden.

Politikerna i tekniska nämnden kom alla till samma slutsats. Det blir ingen utvidgning av kommunens va-

nät i de här områdena.

— Det är helt enkelt inte ekonomiskt försvarbart, säger Rune Johansson (M).

Anders Davidsson

anders.davidsson@hd.se

0431-842 69

Ansvarig utgivare: Sören Karlsson

http://hd.se/anders-davidsson/
mailto:anders.davidsson@hd.se
http://hd.se/soren-karlsson/

