Möte med kommunen angående vattenfrågan 2013-06-27
Kosternämnden, Företagarföreningen och Samhällsföreningen på Koster har engagerat sig i
frågan om Kosters framtida lösningar av vatten och avloppsfrågorna. Bakgrunden är att
kommunen, under många år, med konsulthjälp från SWECO, bedrivit ett utredningsarbete
som resulterat i mycket dyra förslag till VA-lösningar. Frågan har ytterligare aktualiserats
genom det ansvar som läggs på kommunen att ordna vatten och avlopp inom de områden som
specificerats som ”verksamhetsområden”. För närvarande gäller detta delar av Koster men i
framtiden finns en risk / möjlighet att kommunen beslutar att göra hela Koster till ett
verksamhetsområde med obligatorisk anslutning till kommunala VA-lösningar som följd. De
utredningar som genomförts hittills pekar på kostnader på i storleksordningen 160 – 180
miljoner att fördelas enligt komplicerade beräkningar om ”särtaxa” där fastigheter som idag
har egna brunns- och avloppslösningar, liksom nybildade fastigheter kommer att drabbas
mycket hårt.
För att få en bild av vilken grad som fastighetsägare på Koster upplever brister i tillgång till
vatten eller i brister i vattnets kvalitet har Kosternämnden i samarbete med
Företagarföreningen och Samhällsföreningen sänt ut och analyserat en enkät (lagd i
brevlådorna på Koster och insamlad under försommaren). De 253 svaren tyder på att få har
upplevt att de någonsin haft brist på vatten (4 procent av de med egen brunn angav brist någon
gång – men de allra flesta sa samtidigt att det skett sällan och varit kortvarigt). Den slutsats
som kan dras från dessa svar är att det inte föreligger någon generell brist på vatten på Koster.
Under övriga kommentarer har många även lovordat den rikliga tillgången.
Enkätsvaren visar också att någon allmän brist i kvalitén inte upplevs – 70 % (något fler med
egen brunn än med kommunalt vatten) upplever bra eller mycket bra kvalitet. Brister i
kvalitén upplevs av ca 10%, med en påtagligt högre andel av svaren från Kyrkosund, medan
ingen i Kile med eget vatten, och mycket få på Nordkoster, uppger brister i kvalitén. Många
av de som anger brister skriver spontant att de inte önskar kommunalt vatten – någon påpekar
att brister borde istället kunna lösas med rening som de enskilda fastigheterna med egen brunn
ordnar.
En utförligare sammanfattning av enkätsvaren, en genomgång av vad som hänt i vattenfrågan
hittills, liksom underlag för att diskutera alternativ till konsultrapporternas dyra förslag till
lösningar, presenterades vid ett möte med kommunens nyckelpersoner torsdagen den 27 juni.
Deltog gjorde bl.a. ordförande och vice ordförande i Tekniska nämnden, flera personer från
tekniska förvaltningen inklusive dess chef liksom kommunens VA chef och även de två
konsulter som arbetat på kommunens uppdrag med frågorna. Sammanlagt deltog 8 personer
från kommunens sida i mötet med sju av oss som representerade föreningarna från Koster.
Att dessa nyckelpersoner för VA-frågans lösning deltog i mötet tolkar vi som mycket positivt
– man uttryckte också en förståelse för den oro för de ekonomiska konsekvenser som vi från
Koster gav uttryck för. Ett uttryck för denna förståelse är också att man inte såg framför sig
något snabbt beslut i hur VA-frågorna skall lösas. För att hantera de mer omedelbara behoven
av bostäder lovade man ta kontakt med Miljö-och Byggnadsnämnden för att påtala att vissa
möjligheter till byggstarter finns redan innan en totallösning för Koster ordnats.
Ändå var stämningen bland oss Kosterföreträdare låg efter mötet. Vi kände en oro för att de
kommunala företrädarna – men hänsyn till bl.a. vattenlagstiftning – inte vågar utveckla
billigare lokala lösningar utan låst sig vid konsulternas förslag. En lösning där vi som
upplever oss ha godtagbart vatten och som har löst avloppsfrågorna på ett miljömässigt

godtagbart sätt får fortsätta utan kommunal inblandning tycks fortfarande vara svår att
acceptera eftersom kommunen tycks känna behov av att slå ut de dyra investeringarna på så
många som möjligt.
Vid mötet gavs ändå uttryck för förståelse för vår oro och för intresset en fortsatt dialog. Här
närmast kommer kommunen att arbeta vidare med analys av de ekonomiska aspekterna där
frågor om hur olika renoverings- och utbyggnadsalternativ vad gäller exempelvis
ledningsnätet påverkar såväl kommunens kostnader som de enskilda berörda fastigheternas.
Vad som också behövs – men troligtvis inte finns i nuvarande planer för det fortsatta arbetet
– är ett seriöst prövande av möjligheterna att lösa VA-frågorna utan att utöka det kommunala
ansvaret (det som kallas ”verksamhetsområden”) och istället fokusera på underhåll och
begränsade investeringar för att garantera fungerande vatten och avlopp enbart där kommunen
redan gjort ett åtagande, och där nya fastighetsområden för åretruntboende skapas.

