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Till Planavdelningen

Remissvar - Planbesked Löparö 1:122
Området som avses i planbeskedet ligger ca 5 km från befintligt verksamhetsområde
för dricks- och spillvatten, se karta.
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6 § Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV, anger att kommunen, om det
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas med
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse, skall:
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.
I Norrtälje kommun finns ca 30 000 befintliga enskilda avloppsanläggningar. På vissa
platser kan enskilda anläggningar fungera bra men på andra platser behövs en allmän
va-anläggning för att skydda människors hälsa och miljön.
För att säkerställa att utbyggnad av den allmänna va-anläggningen prioriteras där
behovet till skydd för människors hälsa och miljön är som störst genomförs ett
prioriteringsarbete inom ramen för VA-planen. I prioriteringsarbetet tas även hänsyn
till de tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningarna.
Befintlig bebyggelse på Löparö har inte lyfts som ett prioriterat området i VAutbyggnadsplanen (bilaga 2, VA-plan 2018). En exploatering med 28 fastigheter
skulle bidra till att behovsbilden förändras och att VA-huvudmannen med
övervägande sannolikhet skulle behöva upprätta verksamhetsområde.

Om kommunen medger att området detaljplaneras och VA-huvudmannen blir
ansvarig för att ordna vattentjänster enligt 6 § LAV kommer kostnaderna för detta
att belasta va-kollektivet. I förlängningen kan det bli nödvändigt att höja va-taxan
alternativt finansiera utgifterna med medel från skattekollektivet. Det kan även bli
aktuellt att tillämpa s.k. särtaxa. En särtaxa innebär i praktiken att de avgifter som
de berörda fastighetsägarna får betala i större utsträckning baseras på VAhuvudmannens faktiska -vanligen högre - kostnader för att förse fastigheterna med
vattentjänster, jämfört med den ordinarie va-taxan.
Alternativet att dra överföringsledningar för spill- och dricksvatten till befintliga
ledningar i Bergshamra med kapacitet för 500 pe ger en uppskattad
livscykelkostnad på ca 62 miljoner kronor. Livscykelanalyskostnaden för att
anlägga avloppsreningsverk och avsaltningsanläggning lokalt på Löparö
uppskattas till ca 95 miljoner kronor. Kostnader för ledningsdragning utöver
överföringsledningar är inte medräknade. Siffrorna är schablonberäknade och
innehåller osäkerheter men ger en indikation på storleksordning.
Utöver de ekonomiska konsekvenser som kan uppstå riskerar redan prioriterade
utbyggnader att påverkas om ansvaret för att tillhandahålla de allmänna
vattentjänsterna på Löparö faller på VA-huvudmannen. Då det finns begränsade
resurser så kan det innebära att utbyggnaden till befintliga områden med ett
konstaterat behov behöver bortprioriteras eller senareläggas.
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Om va-behovet tillgodoses med hjälp av en samfälld enskild småskalig lösning och
det i efterhand skulle visa sig att anläggning av någon anledning inte kan säkerställa
ändamålet att skydda människors hälsa eller miljön kan VA-huvudmannen bli
tvungen att ta över ansvaret att lösa va-frågan i efterhand.

För information
I maj 2018 överlämnade utredningen om hållbara vattentjänster sitt betänkande
SOU 2018:34 - Vägar till hållbara vattentjänster till regeringen. I betänkandet
lämnas bl.a. förslag på förändringar i LAV för att möjliggöra en mer flexibel
tillämpning av 6 § LAV. Utredningens förslag har i dagsläget inte lett till någon ny
lagstiftning och kan därför inte tas i beaktande i samband med detta planbesked.
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