PM om VATTEN och AVLOPP ”Koster masterplan 2”
( noteringar Lasse Linusson inför Kosternämnd 14 mars, obs att utredningen än så länge är
”granskningsexemplar”, förändringar kan ske, se också artikel i STNB torsdag 14/3. Utredningen ej diarieförd
på kommunen, men finns där i digital form hos bl a tekniske chefen Lars Strandlund. Begär gärna ut den!
Presenteras fredag 15 mars av konsulterna för politiker och tjänstemän. )
Två alternativ:
Nytt avsaltningsverk ( 2 x 400 = 800 kubik dygn) + utbyggt reningsverk ( 5 000 personekvivalenter ) +
ledningar Koster
161 miljoner
Överföringsledning både för vatten och för avlopp från Tjärnö + ngt dyrare med ledningar Koster
176 miljoner
Ny teknik ( stålarmerade ledningar ) gör att överföringen åter blivit aktuell. Ny riskanalys ej gjord.
( OBS underlaget i flera fall redan några år gammalt, lär inte bli billigare )
Kostnad per fastighet. OBS mycket teoretisk uträkning – men dock: utslaget per fastighet anslutningsavgift på
385 000 kronor ( liknande belopp nämns från andra delar av landet där särtaxa kan bli aktuellt)
Särtaxa – räkna med det! Koster får dyrare anslutningsavgift + högre förbrukningsavgift.
Prognoserna. Utredningen handlar om förbrukning i framtiden. Förväntad nybyggnation enligt FÖPen, ökad
turism på besöksanläggningar, ökad dagturism. Idag klarar vi oss ( någorlunda ) efter senaste insatserna
vattenverk + reningsverk. Är prognoserna rimliga? En ganska avgörande fråga.
Kapacitet vatten idag 250 kubik / dygn. Toppen hittills ( högsäsong ) 132 kubik / dygn.
Är det rimligt att tro att 460 fastigheter ytterligare ska anslutas fram till 2027?
( om t ex verkligheten blir 360 – vilket ändå är mycket! ) stiger snittkostnaden per fastighet till en halv miljon
kronor.
Etapp-indelningen? Etapp 1 verkar vara ”krysset” ”Långagärde” samt nordvästra delen Nord-Koster. I alla fall
enligt kartmaterialet. Men inte så klart i texten. Konsulterna skriver att etappindelningen gjorts i samråd med
kommunen.
Kostnaderna. Verkar det rimligt investera 90-100 miljoner för nya ledningsdragningar på Kosteröarna? ( eller
blir det ännu dyrare…?! )
Tvångsanslutning – berörs ej i denna utredning. Finns gott om exempel från andra delar av landet om man
söker information på nätet under t ex ”tvångsanslutning vatten och avlopp”.
I utredningen räknar man med 75 procentig anslutning av de befintliga fastigheter som kan anslutas ( när
etapperna byggts ut ) + nytillkommande fastigheter enligt FÖP. Kommunerna kan besluta om tvånganslutning.
Naturvårdsverkets 7,5 milj + kommun 7,5 enligt avtal berörs inte alls i utredningen. Varför kan man undra.
Några av kommunens problem: grupp bebyggelse kan begära kommunalt vatten / avlopp. Då måste man
tillhandahålla. Söder om Strömstad också kapacitetsproblem. På sikt även i befintligt vattenverk för Strömstad.
Vattenkvaliteten på Kosteröarna. Man behöver driftssäkerhet, långsiktighet, marginaler för framtida utveckling.
Bostäder/ vatten / skola / vägar…. Var är den sammanhållna politiken för Koster??!!
Sist men inte minst - Demokratin! I utredningen upprepas flera gånger vikten av samsyn. Men mötet fredag är
vi inte bjudna till. Vårt förslag om seminarium vill de skjuta på i månader. Vi visste egentligen inget om
utredningen som pågått- inrikting / omfattning. Inga beslut i tekniska nämnden under hela 2012, bara en
infopunkt i december att utredningen skulle komma i februari.

