Vattenfrågan
Den hemsida som kommer att hållas aktuellt framöver är "www.kostervatten.com". På
samhällsföreningens hemsida "www.kostershf.se" finns en länk och där finns även äldre
utredningsmaterial.
Den fråga som jag tycker är knepigast är inte om det finns vatten eller ej på ön. Jag tror att
man kommer att komma fram till att vattentillgången är OK – det är vad många säger
åtminstone.
Det gäller om vi kan fortsätta använda alla enskilda brunnar. Bara ca 20 % av fastigheterna
har kommunalt vatten. Ca 50% av fastigheterna är kopplade till det kommunala
reningsverket.
Vad som oroar mig mest är att lagstiftningen kommer att tvinga kommunen att ta ansvar för
i stort sett alla kosterfastigheters vatten och avlopp. Det handlar om §6 i "Lagen om
allmänna vattentjänster"

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
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.
Med större sammanhang menas enligt rättspraxis mer än 2030 fastigheter med
maxavstånd mellan fastigheterna på mellan 100 och 200 meter

Samtal med Sveriges Kommuners och Landstings chefsjurist, Germund Persson
Om öborna, kommunen och länsstyrelsen är överens om en VA‐plan borde det gå att få
acceptans
Borde börja med en strategi för en teknisk och ekonomisk bra lösning. Först därefter borde
förvaltningslösningen fastställas
Finns krafter som verkar för en ändrad lagstiftning.
Inget hindrar att man inrättar ett verksamhetsområde för avlopp (dvs . "spillvatten") utan att
inrätta ett för vatten. Ekenäs är idag ett verksamhetsområde för både vatten och avlopp,
medan jag tror Vettnet är ett verksamhetsområde för bara avlopp, dvs. "spillvatten"

