Möte Kosternämnden / Kommunstyrelsens au m fl 4 februari 15-17 i stadshuset
minnesanteckningar Lasse Linusson, Kosternämnden
Kosternämnden: Göran Lyth, Helena von Bothmer, Lasse Linusson
Strömstad kommun: Peter Birgersson Dafteryd (c) , kommunstyrelsens ordförande, Åsa
Torstensson(c), ny ordf Tekniska nämnden , Ulf Gustafsson(s) , tidigare ordf Tekniska
nämnden , Lena Martinsson (s), tidigare ordf Miljö o byggnämnden, Margaretha Fredriksson
(fp) vice ordf kommunstyrelsen, Ralf Karlsson, kommunstyrelsens sekreterare, Björn
Richardsson, planeringsingenjör, Gull-Britt Eide, tf kommunchef
Mötet hade tillkommit som en inbjudan till Kosternämnden från kommunstyrelsens nye
ordförande, som ett första steg i att återuppta dialogen mellan Kosternämnden och Strömstad
kommuns förtroendevalda. Kosternämnden hade begärt att då diskutera: vatten och
avloppsfrågan på öarna, den fördjupade översiktsplanen FÖP, samt bostadsfrågan.
Peter Birgersson Dafteryd , hälsade välkommen.
Helena von Bothmer tackade för inbjudan.
1. Vatten och avlopp.
Peter Birgersson Dafteryd uppgav att kommunstyrelsens arbetsutskott, tekniska nämndens au
samt miljö och byggnämndens au plus flera tjänstemän ska få en presentation i mitten av mars
av VA-chefen Jerry Johansson angående VA-utredningarna för Kosteröarna: teknik,
verksamhetsområden, finansiering. I utbildningen för nyvalda politiker har man bl a
informerats om kommunens skyldigheter enligt vattentjänstlagen ( vilket är kopplat till
beslutade verksamhetsområden ). Nästa steg efter denna information bör bli en ny träff med
Kosternämnden. Vilka tekniska lösningar man väljer ska hållas isär från frågan om
verksamhetsområden ( där kraven på kommunerna att bilda sådana är skarpa ). Inga
avgörande beslut tas i mars.
Lasse Linusson redogjorde för Kosterbornas invändningar mot konsultutredningen ( Sweco )
med förslag om överföringsledning fastlandet-öarna för friskt vatten och för avloppsvatten
öarna-fastlandet. Farhågorna gäller ekonomin, där utredningen anger anslutningsavgifter på
385 000 kronor – och då har man räknat med en mycket hög anslutningsgrad samt en tillväxt
av bebyggelse enligt översiktsplanen ( som inte har skett ). Glädjekalkyler, alltså. Dessutom
invänds av miljömässiga och säkerhets skäl. Samt anses investeringen orimlig, med tanke på
de möjligheter till småskaliga lokala lösningar som finns.
Diskussion om bl a särtaxans innebörd, utfallet vid rättsliga prövningar angående miljö och
hälsa i samband med beslut om verksamhetsområden, andra pågående stora VA-investeringar
i kommunen, tid för projektens genomförande mm.
I debatten framhöll bl a Ulf Gustafsson att det handlar om stora konsekvenser för många
enskilda fastigheter och att frågan därför ska behandlas med försiktighet. Lena Martinsson
påpekade att det i kommunens investeringsbudget för 2015 finns en lågvattenreservoar vid
Ekenäs, Sydkoster – som medger påkoppling av ett mindre antal fastigheter ( 8-10 ). Detta
enligt ett mail från VA chefen i ett ärende som egentligen gäller ett markbyte ( kopplat till
reningsverket på Långagärde ).

2. FÖP ( fördjupad översiktsplan ) + 3. Bostäder
Göran Lyth citerade den gällande planens tidtabell för bostadsbyggande och konstaterade att
planerna inte genomförts. ( VA-frågan, Hamnarna mm ) Det gäller också andra åtgärder där
planen har ett årtal för när de borde vara genomförda. Han antydde att vad gäller
Filjestadsprojektet kanske det är bättre att stödja Strömstadbyggen än att driva ett eget projekt
– för att byggandet av permanentbostäder inte ska dra ut för länge på tiden.
Diskussion. Bl a om vad ovan nämnda lågvattenreservoar kan betyda för att öppna
möjligheter bygga. Konstaterades att den relativt nybildade Kosters bostadsstiftelse ( ej att
förväxla med Kosterstiftelsen ) fått ett negativt förhandsbesked på Filjestad – med hänvisning
till vattenfrågan.
4. Övrigt
a) Kommunens kontakter med Västtafik. På fråga från Lasse Linusson uppgav Peter
Birgersson att under näringslivssekreterarens frånvaro så sköts de kontakterna av Kent
Hansson ( ansvarig för skolskjutsfrågor ).
b) Hamnarna på Kosteröarna. Göran Lyth uppgav att hamnföreningen på Nordkoster
valt en ny styrelse och att det kan finnas en öppning för att återuppta diskussionen om
den hamnutredning ( med lantmäteriförrättning ) som inte blivit av. Ett villkor är dock
att finansieringen är mer fördelaktig för Koster ( och hamnföreningarna ) än i tidigare
förslag.
Summering:
Peter Bigersson summerade mötet:
-

Björn Richardsson får i uppdrag att uppdatera FÖP:en för Kosteröarna. Målen,
ambitionerna, ligger fast. Men årtalen revideras.
I VA-frågan fortsätts dialogen med Kosternämnden. Nytt samråd hålls den 1 april
preliminärt ( efter infomötet för kommunpolitikerna 12 mars ) Då diskuteras också
hur och när det är lämpligt med ett offentligt möte om VA-frågan på Koster.
Åsa Torstensson tar med sig önskemålen om permanentbostäder till Strömstadbyggens
styrelse.
Hamnfrågan – diskussionen återupptas.

Göran Lyth mailar kontaktlista för hamnfrågan: hamnföreningarna, interimsstyrelsen blivande
nya vägföreningen för Sydkoster, samhällsföreningen.
Lasse Linusson mailar ( till KS ) skrivelse ( citerad på mötet ) från Torbjörn Stjernberg,
Kosters samhällsförening och Håkan Eriksson om VA-frågan med förslag på
utredningsalternativ.
Lena Martinsson mailar Kosternämnden ( gm Lasse ) information från VA-chefen angående
lågvattenreservoaren.

