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Januari- mörker.
I fullmäktige runt om i landet gäller hårda kalla vindar mot oss som skall
tvångsanslutas till vatten och avlopp.
Men väl ute kan man ibland njuta av gnistrande vackra dagar.
Varför gör man de stora va projekten på landsbygden? Sakkunskapen talar om att näringsutsläppen i
form fosfor är marginella gentemot de utsläpp som sker från städer, reningsverk, åkrar, skog och från
gamla synders sedimentlager i sjöarna.
Vårt exempel i Köping visar på 20 kg fosfor från 235 fastigheter, och att reningsverket, åarna in till
Köpings kommun,industrier och sedimentlager i Galten (Mälarens inre del) släpper ut 20 000 kg
fosfor/år. Därav reningsverket 1 100 kg. Därtill jordbruk och skogsbruk som ligger nära Galten och
dräneras ut i sjön. Även de släpper ut ansenliga mängder fosfor ner i Mälaren som skall jämföras med
våra 20 kg. Det är det som framfördes från vår sida när mark och miljödomstolen hade förhandlingar i
Köping.
Varför talar man då från officiellt håll om att vi skall rädda våra sjöar och hav från igenväxning genom
att åtgärda de små enskilda avloppen. Ljuger man? Är va projekten ett stort bedrägeri.
Är anledningen som Socialdemokraterna svarat i brev till oss tidigare att de värnar om miljön, men för
att få en levande landsbygd så måste det byggas där. (De andra politiska partierna agerar på samma
sätt!).
Är det liberala marknadskrafter som styr som Ulf i MUnkedal fångat ur tidningen ETC framför?
Eller bara ren girighet och brist på empati?
Var tog vår tids värdegrund vägen om människors lika värde?
Är det så idag att människors värde står i direkt proportion till deras marknadsvärde?
Är det vi som nu har våra hem och stugor på landsbygden som skall investera 300 000 kr till 1 miljon
kronor, för att se till att kommunalt vatten och avlopp kan dras fram till våra områden, för att dessa
skall exploateras.
Därmed tvingas många att sälja sitt hem eller sin stuga, oftast billigt, för att andra skall kunna riva ner
huset och bygga nytt. Då är det vi som står för färdig infrastruktur med detaljplaner och avstyckade
tomter, vägar, el, vatten och avlopp och andra skall ta över.
Det är ju billigare, och mindre riskfyllt för kommunen att låta oss stå för kostnaderna, än att först köpa
in mark och göra iordning för försäljning.
Men är det så vi skall ha det i Sverige. Byt befolkning och låt dessa stå för den nya befolkningens
kostnader. Det är ju folkfördrivning!

Kan man lita på våra myndigheter och tjänstemännen i förvaltningarna?
Utsätts de för politiker som kräver att de inte håller sig till fakta?
-

Ämbetsmannens ideal måste återupprättas
Dags att återinföra ämbetsmanna-ansvar. Om fosforutsläpp och små avlopp.
Hav fortsätter dölja vetenskaplig forskning.

Budkavle från förtvivlade fastighetsägare till makthavarna
Agnetha skriver: Är det dags för en budkavle från förtvivlade fastighetsägare till makthavarna, och
kräva ett tillfälligt moratorium för kommunala va-utbyggnader på landsbygden?
Agnetha skriver också under rubriken “Mänskliga rättigheter och låt landsbygden leva”:
“Har följt er kampen om enskilda avlopp och funderar på kommunens uppdrag och medborgarna. Hur
ser politiker på landsbygden och miljön, för medborgarna som vill ha möjligheten till en livsstil som
egenförsörjare. Många bor på landet men bli allt mer kontrollerade utan sunt förnuft. När politiker
fattar fel beslut och sedan inte lyssnar till sakkunniga bör medborgarna ha en instans för att häva
beslutet.
Dessutom, enskilda handläggare tar inte till sig GIS stödet med saklig information om varför avloppet
ska dömas ut. Vem ombesörjer miljöperspektivet?
Ska vi starta ett KAK parti sund förnuft?
Vad säger MSB om tvångsanslutningen? Kan inte vara i linje i händelse i ofred eller kris.”

Så här hanteras VA frågan runt om i landet enl va-i-tiden
nätverket.
Falkenberg
Kommunen har dömt ut ett avlopp som de själva förvaltar.

Höör
Inbjudan till Höörs samtliga politiska partier med säte i styrande organ med ansvar och kunskaper i
ekonomi, miljö och VA frågor.
Syftet med träffen är att skapa förståelse för parternas synpunkter och mål att upplysa den utveckling
som statens utredare grundlagt och som är på remiss för att utmynna i ett nytt lagförslag.
Utredningens förslag och de massiva protesterna från boende runt om i landet borde skapa en
återhållsamhet i genomdrivande av gammal lagtext. Syftet är att få till ett nytt beslut i ärendet.
I Höör har man tagit fram ett förslag till motion för fullmäktige eller som medborgarförslag eller
petition, där man kräver: “Återtagande av beslut om Verksamhetsområde/ VAutbyggnad med
hänvisning till ny kommande lag efter massiva protester i Höör och Sverige och därmed
framkommande fakta kring verkligheten.”
Använd mallen till egna motioner runt om i Sverige.

Köping
Förhandlingar med MMD 2018-12-13
Vår expert Peter Ridderstolpe sade till vår lokaltidning Magazin24: Utsläppen från norra
mälarstranden är faktiskt helt försumbara. Och om miljökonsekvensbeskrivnningen som kommunen
gjort för den sjöförlagda ledningen: – Det var verkligen bullshit. Snömos! Man måste ju ha fakta och
bygga sina uttalanden på någonting. Man kan inte bara sätta upp fingret i vädret och tro och tycka.
Det går ju inte.
Magazin 24 skriver: I sina slutord spekulerade Norlén (anm: vår jurist) i att det skulle finnas en dold
agenda från Köpings kommun: Att ersätta den åldrande befolkningen längs den norra mälarstranden
med mer kapitalstarka året-runt-boende som skulle bidra med ökade skatteintäkter.
Strategigruppen och föreningarnas ordföranden hade föregående söndag ett välbesökt möte om hur
vi går vidare efter mark och miljödomstolens dom 15 feb. Blir det ja, kommunen får lägga föremålet
“rörledning”, eller blir det nej, risken att transportera avloppsvatten i en dricksvattentäckt är för stor

och projektet totalt har ingen miljö eller hälsovinst och kostnaderna är oproportioneliga mot obefintliga
miljövinster, eller får kommunen bakläxa på möljökonsekvensbeskrivning som bara beskriver att
Mälaren är skyddsvärd, och att fiskar lever i sjön och fåglar ovanför vattnet, och därför skall 235
hushåll investera 100 miljoner kronor.
Vi har kallat till ett stormöte i Munktorps kommunhus sö 24 feb kl 13.30.
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade ett möte på tisdagen efter vårt möte, och där fick deltagarna en
dragning om va projektet. Ingen tvekan där om att driva igenom projektet, oavsett vad det kostar.
Vilken makt skall en kommun ha gentemot en befolkning som inte vill ha projektet? Särskilt när
va-projekten drivs tvärs gentemot lagens skrivning i LAV och MB.

Ljungby/Bolmens Östra strand
Desperat behov av hjälp
Ljungby Kommun vill bygga överföringsledning och upprättar verksamhetsområden för godkända
gemensamhetsanläggningar. Utan dialog och utan djupare analys av behovet. Kommunen pratar om
hårda EU-regler för miljö samt att en överföringsledning är nödvändig för landsbygdsutvecklingen.
Det vi (anm: gruppen som reagerat på kommunens planer) mest fokuserat på är resursslöseriet. Att
bygga en ledning för 130 msek där ett fåtal har ej godkända avlopp. Det blir dyrare för va-kollektivet
och dyrare för oss.
Kan vi få någon hjälp via detta nätverk (Kontakta Malin)

Munkedal
Miljonkostnader för avlopp i Munkedal

Mörbylånga
Brev från en upprörd stugägare

Nyköping
Några fastighetsägare på Utterö har överklagat Nyköpings kommuns krav på fosforfällor, se MMd
dom, Tillstånd till avloppsanläggning med infiltration exkl fosforrening
Men  Nyköping har överklagat domen. Är argumenten baserat på vetenskapliga fakta? Sprider
Nyköping avloppslam på åkrar för att få ett kretslopp av näringen? Hur är det med giftet i
avloppslamet som kommer från övriga avlopp som hamnat i samma bassänger, det skall inte komma
in i våra livsmedel. Avloppsslam betraktar kommuner som giftigt. För Stockholms del skickas slammet
till Bolidens nedlagda gruvhål i Aitik, många kommuner lägger avloppslamet ställen på täckt deponi.
Är det kretslopp?.
Se även detta inlägg om fosforfällor som är baserat på polsk kalksten. Varför skall fastighetsägaren
ha fosforfällan när kommunen inte använder fosforn i fällan utan säcken betraktas som hushållsavfall/
fyllnadsmaterial, och bonden vill inte ha det som gödsel utan ev som jordförbättring.

Smedjebacken
Kommunen studerar Piteåmodellen.
Roland Ekstrand skriver ang GIS verktygen “Äntligen kan fastighetsägare få en rättvis bedömning”.
Som jag förstår så menar Roland E att, i det fall platsen ligger inom ett område som GIS visar är rött
(hög risk) så ska bedömning göras om extra P rening behövs och kan krävas. Visar kartan grönt så är
särskild P rening en icke fråga.

Tyresö
Carl skriver så här till mig:
“Det är ingen hemlighet att S vill förtäta radikalt och bygga hyreshus på Brevikshalvön och Raksta.
Det är heller ingen hemlighet att S vill bygga hyreslägenheter där då deras röster huvudsakligen
kommer från personer som bor i hyreshus ... många i Östra Tyresö känner sig hotade av S som varit
fientligt inställda till de som har egna hem och känner starkt för att vårda natur och miljö ... naturligtvis
ingen exakt vetenskap bakom detta men statistiskt är, och har det varit så. Ska vi vara oroliga för vad
Anita Matsson och Linder kommer att göra ? ... Ja absolut baserat på deras tidiga historik, attityd och
preferenser. Kommer L att kunna stå emot och försvara de boende, som valt att bo här och har valt
natur och miljö framför sociala bekvämligheter ... kommer MP att sätta sig in i att avlopp från
kommunala reningsverk enligt Oceana, är det utan jämförelse största hotet mot världshaven ? Tänker
den här konstellationen att höja skatten OCH tvångsansluta till VA OCH driva familjer från hus och
hem?"
Det är nu dags för den nya konstellationen S-L-Mp att beskriva var
de står beträffande Saweståhls avloppsbedrägeri ... tänker de
fortsätta folkfördrivningen genom att tvångsansluta familjer, som
inte vill ha kommunalt avlopp, inte beställt och inte behöver det för
uppåt en miljon Kr per hem !
Att driva igenom förtätning och bygga avlopp som de boendes
förväntas betala är bedrägeri, då man inte anger lagliga skäl för
tvångs-anslutningen ... då blir fakturorna "bluffakturor" och det är
kommunstyrelsens ordförande som är den ansvarige då målen ska
prövas i kriminell domstol. Vi förbereder en polisanmälan ... detta
är en infrastruktur som ska finansieras skattevägen som det alltid
har gjorts tidigare!

Umeå
Umeå beslöt att avvakta med  verksamhetsområdet för VA för Mjölekusten. Inget möte har varit
med kommunen ännu, pga val och annat.
Mjölegruppen har fått byggnadsnämnden att återremittera till miljö- och hälsa, då de påpekat att
deras underlag är bristfälligt för en detaljplan med reningsverk.
Leif skriver om en resa till Chile och Argentina: “Där får man inte spola toapapper i toan pga att
avloppssystemen inte är så bra och vi såg en hel del smutsiga vattendrag.
Våra från myndighetshåll överdrivna miljöproblem kändes fjuttiga i jämförelse.”

Vänersborg
Vänersborgs kommun anlitar extern advokatfirma för att fastslå i MMD att naturhuset ska
tvångsanslutas. Det är tydligt att kommunen föredrar en kommunal va lösning där utsläppen är 10
gånger större, än de från naturhuset. Blir det bättre miljö då?
Är det bara prejudikat man är ute efter från SKL och kommunernas sida, så att ingen som blir
tvångsansluten kan överklaga?

Åstorp
Också desperat behov av hjälp

Det finns många områden i sverige som undersökt alternativ till kommunalt va, så också Åstorp.
Nov: I Magleby i Åstorps kommun har man reagerat över kommunens planer på att dra en va-ledning
tvärs över kommunens vattentäkt. De anser att risken för läckage är för stor och att kostnaden för
kommunalt vatten är alldeles för stor. Därför har de undersökt andra alternativ. Jag fick denna

inbjudan av Ulf som i samband med en lantmäteriträff också skulle ha haft info om ett
minireningsverk. Mötet blev av lite senare.
HD (Hälsingborgs dagblad) skriver: Boende i byarna Maglaby, Högalid och Mårtenstorp föreslog att
Åstorps kommun skulle bygga minireningsverk i byarna istället för att dra långa avloppsledningar för
dyra pengar. Men i kommunstyrelsens arbetsutskott blev det ett oenigt nej till förslaget….
Dec: Det är besvikelsens dag i byarna på Söderåsen. Vårt Medborgarförslag om Minireningsverk
blev igår nedröstat och avslag på Kommunfullmäktigemötet. Det var okunniga SD-ledamöter i
vågmästarrollen som fixade så att det blev som det blev. Så nu är det meningen att det ska grävas
och sprängas i åsen. Många km ledningar ska grävas ner i åsen. I vägar och i åkrar.
MEN….det värsta är att en 4,5 km lång ledning skall grävas rakt genom Åstorps och Klippans
kommuners vattentäkt.
Här kommer frågan till ”Nätverket”. Hoppas det finns personer som har kunskap inom detta
område. Vilka myndigheter skall vi anmäla detta till ?? Så här får det bara inte gå till.
Hur skall vi agera för att få stopp på detta vansinniga beslut. Kontakt ulf

Dricksvatten
SVT skrev om vår usla beredskap för dricksvattenkriser. Vad händer om vattnet sinar, eller om
dricksvattnet som kommer ur kranarna blir otjänligt?
Framöver kommer klimatförändringarna att kräva stora investeringar i vårt VA-nät, som redan är
dåliga.
En fråga: Skall vi på landsbygden tvingas byta ut våra fungerande brunnar som ger gott och kallt
vatten till centrala lösningar, som inte alltid fungerar och som för Köpings del ger oss här 22-25 gr
dricksvatten mitt i sommaren? Hur försörjs landsbygden med vatten vid kris och krig? Drivmedel till
bilarna är troligen ransonerat då, så vi kan inte åka in till tätorten.
Kjell från Sörfjärden skrev till mig och ställer frågan, Kan invånarna ställa kommunen till svars för
bristfälligt dricksvatten. Detta med tanke på dricksvattenproblemen i Östersund, där man uppmanat
befolkningen att koka dricksvattnet.
Filipstad uppmanade också invånarna att koka dricksvattnet.
I Köping brast dricksvattenledningen för två hyreshus och man hade maximalt med otur då man skulle
rensa en vattenledning från Köping till Kolsva och ställde ut nödvattentankar.
I byn Klitten i Älvdalen har vattnet varit otjänligt i hundra dagar.
Efter de stora stormarna får inte landsbygden någon el.
Hur är det- struntar stadsbefokningens styre i landsbygden när det verkligen gäller?
GP skriver i en gästkrönika: Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl. Det är allvarlig ifall kommunerna
inte underhåller sina va-system i den takt de förfaller och tiger om detta.
Så småningom kommer räkningen. Svenska va chefer spår chockhöjningar av avgifterna.

Hur dyra får VA system bli, och till vilken nytta?
Carloline Szyber skrev till mig och berättade om sitt engagemang om fastighetsägarnas situation, som
kan få en räkning på flera hundra tusen skickad till sig. Hon gav mig flera länkar på artiklar och
motioner. Du finner dem på VA i tidens sidor.
Jag tar här i brevet upp några artiklar och riksdagsfrågor:
Bohuslänningen: Hög tid att ändra avloppslagen.
År 2015 skrev Caroline i GP “Ändra LAV – trygga våra hem”.
Redan 2014 riktade Caroline uppmärksamheten mot de “Kostsamma vattenanslutningarna”, men
kommunerna har fortsatt med va utbyggnaden. Är dessa utbyggnader motiverade av miljö och
hälsoskäl?

I Bohuslänningen var detta replikskifte mellan Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd
och Magnus Jacobsson Riksdagsledamot (KD) samt Torsten Torstensson (C), Uddevalla.
Och i samma tidning fanns 2015 denna artikel om Kurt och dyra avlopp.
Jag fick ett brev från Carl i Tyresö, Till salu pga utpressning. Carl med hustru känner att de inte
kommer orka med en räkning på nästan 1 000 000 kronor för att kommunen skall ersätta hans väl
fungerande compostera-toalett med kommunalt va, samt bredda vägar, bygga cykelbanor,
promenadväg, asfaltera och sätta upp vägbelysning. Så han flyttar söderut.
Förutom kostnaden motiverar de sitt beslut med: “Hävdar man att det är nödvändigt för hälsa och
miljö, som lagen kräver för att kommunen ska kunna tvångsansluta boende i området. Hur kan det
vara det, när det finns bättre och betydligt billigare lösningar som är vida bättre för både miljö och
hälsa i form av enskilda lösningar. Vi kan med stor säkerhet finna en jordbrukare i området i fråga
som kan göra det Nedersta Gård gör: samla in växtnäringen och göra den ofarlig för spridning lokalt.
Att slentrianmässigt kräva att en expansion av gammal avloppsteknik är bara artificiellt hänvisa till
vanan av ett sämre avloppssystem.
Spolfria toaletter har installerats i fastigheter som sålts för uppåt 20 miljoner Kr. Är det inte förmätet
att då säga att ingen kommer att vilja välja en spolfri toalett-teknologi?”

Samlad info från Sveriges kommuner om vatten och avlopp
Ett företag som är leverantör av va tjänster har sammanställt hur Sveriges kommuner informerar om
vatten och avlopp.

Framtidens toalett, dagens vattenburna system kommer inte fungera
Bill Gates satsar för att hitta framtidens toalett. Utvecklingsländerna skall inte göra samma misstag
som hos oss och bygga storskaliga vattenslukande system.
KTH Magazin skriver: Vattenbrist väntar i städer
”Resurserna räcker inte för att alla ska ha sin egen vattenledning och spolande toaletter.”
Vi måste våga lätta på gamla ideal för att kunna skapa en drägligare tillvaro i världens växande städer
och slumområden, menar KTH:s Vattencentrums föreståndare David Nilsson….

Slam från reningsverk
Vi skall inte godta spridning av PCB och dioxiner i vår framställning av barnmat.
Citat ur länken: “Det som föranleder detta inlägg är det faktum att de flesta av dessa miljögifter samlas
upp i slammet vid våra reningsverk och sprids sedan på jordbruksmark. Kor får beta på slamspridd
mark efter en tid, s k ”karens”. All slamspridning måste upphöra omedelbart…
...Livsmedelsverket vill gärna förknippa PCB och dioxiner med fiskkonsumtion – särskilt ”fet
Östersjöfisk”. Troligen för att inte sprida ”oro”. Men det avgörande för vår hälsa är INTE halterna i
olika livsmedel utan storleken på INTAGET. Då framträder en annan och mer bekymmersam bild. Här
redovisas hur mjölk och kött är den stora källan för PCB och dioxiner till våra särskilt känsliga barn.”

Placering av pumstationer om havsytan höjs.
Pumpstationer för avlopp placeras ibland intill badplatser för att dessa är de lägsta punkterna.
Bräddar pumpstationen så finns möjligheten att lägga ut länsar så att inte bajskorvarna och
toapappret flyter ut i sjön/havet. Det är i alla fall motiveringar som en del kommuner, bl a Munkedal,
använt när de placerat ut pumpstationer.

Ett va system skall leva länge, 50 eller 100 år är ingen omöjlighet. Ifall hav och Mälarens vattennivåer
höjs ligger många pumpstationer för nära vattennivån. Breddtankarna vid pumpstationerna blir de
som då blir översvämmade och avloppsvatten rinner rakt ut i sjö och hav. .
Jag citerar ett mail: “Vi måste utgå från ett värsta tänkbara scenario.
Länsstyrelsen i Skåne stoppar klimatkänsliga byggprojekt.
● När temperaturen blir varmare stiger havsvattnet. Det kallas termisk expansion.
● Den globala uppvärmningen leder även till att glaciärer och landisar smälter och höjer
havsvattennivån.
● Enligt IPCC har havsnivån globalt stigit med 0,19 meter mellan åren 1901 och 2015.
● Enligt RCP-scenario 8,5, det vill säga det scenario som motsvarar det som i dagsläget ligger
närmast de uppmätta trenderna i koncentration av växthusgaser, tror IPCC att havsnivån vid Sveriges
kust kommer att stiga en meter fram till år 2100.
I Skåne och på era andra håll i landet agerar nu länsstyrelserna och stoppar planerade byggprojekt
på mark som ligger under tre meter över havsnivån. Risken, enligt länsstyrelsers experter, är att
vattennivån stiger en meter de närmaste 80 åren och orsakar enorma skador vid extremt väder
(fortsättning, se ovanstående länk).

Svar från partisekreteraren i Socialdemokraterna ang mina mail till
va-i-tiden nätverket.

Nätverket försökte ju förra året att kontakta partiledarna i riksdagen men fick inget svar. Då skrev vi till
samtliga riksdagsmän, men fick bara några få svar. Vi tog då före valet och skrev till partisekreterarna.
På brevet jag skickade ut till va-i-tiden nätverket, till politiker, tidningar m fl nu i november fick jag svar
ifrån partisekreteraren för Socialdemokraterna att hon inte ville ha några fler brev om va frågan från
mig, så hennes namn är borttaget ur listorna. Jag ringde nu i januari upp hennes assistent och hon
hänvisade till Anders Grönwall resp miljödepartementet.
Jag har haft en diskussion med några i nätverket om partisekreterarens svar, och reaktionerna och
fördömandena har varit hårda. Frågan om vi skall få behålla våra hem och stugor är inte så väsentlig
att partisekreteraren har lust att ta i den. Man värnar om miljön, men vill inte hindra byggandet på
landsbygden.

Sist av allt, följ Tom i Munkedals råd
Alla som läser dessa insändare i tidningarna. Vi kan konstatera att Va-i-tiden gör nytta.
Så vi måste stå på oss. Skriv insändare, ligg på era politiker i kommunerna och riksdagsmännen för
det gör skillnad.
Så jag frågar:
Är det gula västar och fullmäktigebesök och demonstrationer på varje ort som hjälper?
Eller skall vi protestera i riksdagen?

/Anders Segerberg.

