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Miljökontoret oroat över avloppen i

kommunen
Miljökontoret ville. Tekniska ville inte. Därför stoppades utbyggnaden av

avloppsnätet. Istället ska det satsas på enskilda avlopp. Det kan bli ett stort problem

menar miljöchefen.

ÄNGELHOLM. — Jag tycker att man ska titta på andra lösningar än

enskilda avlopp. I vissa fall kan de ställa till stora problem, säger miljöchef Karin Valtinat.

Det är mot bakgrunden av en utredning gällande utbyggnaden av det kommunala avloppsnätet som

tekniska kontoret utfört på miljökontorets uppdrag som miljöchefen uttalar sig. Miljökontoret ville se om

möjligheten fanns att koppla in tre områden på avloppsnätet - Mardals byaväg och sträckan Höja, Mardal,

Starby och en förlängning av nätet utmed Ryets väg och Boarpsvägen i Hjärnarp. Något som NST har

rapporterat om tidigare.

Svaret var att det skulle bli för svårt, för dyrt och att en utökning av avloppssystemet skulle komma att

belasta VA-kollektivet. Man skulle helt enkelt inte kunna finansiera utbyggnaden med

anslutningsavgifter. Därför beslutade tekniska nämnden enhälligt att säga nej och förordade i stället att ge

de runt 50 fastighetsägarna möjlighet till enskilda avloppsanläggningar.

— Ekonomin måste man naturligtvis ta hänsyn till, men detta är något som måste lösas. I många fall är det

svårt att anlägga enskilda avlopp. Enligt min åsikt är det inte bra lösning. Fastigheterna ligger för tätt och

det kan vara svårt att få plats med infiltrationsbrunnar. På vissa platser finns också planer på att bygga

nya bostäder, säger Karin Valtinat.

Att det kan bli problem med fastigheter som ligger för tätt har även Tekniska kontoret insett.

— Ja det har vi sett, men det finns lösningar. Det är till exempel inte helt ovanligt att två till tre hushåll går

ihop och sätter upp ett minireningsverk. Vi vill inget hellre än att bygga ut VA-nätet, men det måste

samtidigt vägas mot kostnader och den totala nyttan, säger Roger Karlsson ingenjör på Tekniska

kontoret.

Vad som nu kommer att hända är oklart. Men miljöchefen framhåller att en lösning måste komma till

stånd.

— Vi har informerat Miljönämnden om beslutet och så får vi se hur de går vidare med det här. Det är

viktigt att vi fortsätter ha en bra dialog med Tekniska kontoret och att vi tillsammans kan hitta en lösning,

Det finns även andra områden som har liknande förutsättningar och samtidigt har vi ett problem i

kommunen med enskilda avlopp, säger Karin Valtinat.
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Dåliga enskilda avlopp är ett stort problem i Ängelholm. De orsakar övergödning i Rönne å och

Skälderviken. Enligt Miljökontoret finns det runt 500 avlopp i kommunen som inte renar vatten alls.

Enligt kommunens miljöprogram ska de minska med 150 om året.

— Det handlar om att minska övergödningen och det måste vi fortsätta att arbeta med.
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