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Ingen bättre rening vid Västersjön
Det blir inga kommunala avlopp vid Västersjön. I alla fall inte på länge. Även

partierna som drivit frågan backar.

ÄNGELHOLM. Inför årets kommunala budget gjorde Centern och

Kristdemokraterna ett utspel för att gynna miljön och utveckling av landsbygden. Kommunen skulle

bygga ut sitt avloppsnät mot stug- och bostadsområdena kring Västersjön.

I både Äspenäs och Ljungabolet är avloppen ett problem. De flesta har slutna tankar för toavattnet, och

efter hand som husen är mer och mer bebodda blir tank en dyrare och sämre lösning. Vatten från tvätt

och disk ska också renas, men kan tas om hand på plats.

I många av husen som kontrollerats är den reningen underkänd, särskilt i Ljungabolet som har äldre

anläggningar. I Äspenäs och Ljungabolet handlar det om cirka 180 hushåll.

Förutom att trycket på avloppen ökar när sommarstugorna blir permanenta bostäder är det tekniska

problem att bygga enskilda avlopp eftersom tomterna är små och grundvattnet högt.

Förslaget skulle dels innebära en lösning för många som i dag har problem, dels öppna för nya

avstyckningar och fler hus. I dag är det i praktiken nybyggnadsförbud på grund av avloppsfrågan.

Samtidigt sågs ett kommunalt avloppsnät som ett hot av en del husägare som har fungerande och

godkända avlopp. De skulle ju drabbas av en anslutningsavgift på i storleksordningen 50 000, då gäller

det bara avlopp och kommunens normala avgifter.

Ska kommunen ta hand om även dricksvattenförsörjning och bortledning av regnvatten dubblas summan.

Det finns också möjligheter att särbehandla vissa områden och där ta ut mycket högre avgifter där för att

inte kommunens gamla VA-kunder ska drabbas.

Enligt kommunfullmäktiges beslut skulle miljökontoret och VA-avdelningen göra en gemensam utredning

och rapportera tillbaka till kommunstyrelsen. Nu finns en preliminär bedömning, och beskedet är att det

inte blir någon snabb utbyggnad mot Västersjön.

Förslaget från kommunledningskontoret var att utbyggnadsförslaget skulle begravas. Åtminstone för lång

tid och i väntan på en stor VA-utredning för hela kommunen. Anledningen är kostnaderna.

För att ansluta området krävs det i bästa fall åtta kilometers ny matarledning fram till Ugglehult, eller om

de rören inte räcker till, 15 kilometers grävning till Tåstarp.

Varken Centern eller KD driver förslaget vidare. När ärendet hanterades i kommunstyrelsens

arbetsutskott fick Centerns kommunalråd Liss Böcker in ett litet till tillägg om att VA-utbyggnaden till
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Västersjön inte är realistiskt "i nuläget".

– Det är begravt nu, men inte för evigt, konstaterar Liss Böcker, som anser att kostnaderna på mellan 40-

och 70 miljoner avskräcker, även om man väger in möjligheterna till nybyggen.

– Vi kan bara konstatera att tajmingen blev helt fel. Med tanke på alla andra stora investeringar

kommunen står inför i skolor, bad och arena orkar vi inte med det här också, säger Liss Böcker.

Även om det verkar dröja innan kommunen skickar ut grävmaskiner för att få ner rör är alla överens om

att det finns ett krav på förbättringar.

Det lär bli fortsatta utredningar, men då kan det bli andra alternativ än att skicka allt skitvatten till

reningsverket i Ängelholm. Istället för att bara kräva bättre enskilda avlopp kan det bli tal om lokala nya

nät där allt från ett område får en långtgående rening i ett nytt mindre reningsverk. Kommunen har goda

erfarenhet av minireningsverket i Starby, och något liknande är ett hett alternativ för Äspenäs.
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