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Olsnäs avlopps ekonomiska förening
Information

Anläggningsarbeten

Grävningsarbetena för vatten- och avloppsledningarna fortsätter som planerat nu i höst. I 
möjligaste mån ska störningar i form av vägavspärrningar etc. undvikas. Skulle det ändå bli 
nödvändigt att tillfälligt stänga av någon väg ska entreprenören markera en alternativ 
omledningsväg. Om problem trots detta skulle uppstå går det bra att ringa till 070-6632864.

Beslut om tillstånd att anlägga ett reningsverk och om dispens från strandskyddslagen 
meddelades av kommunen 10 april och därefter löpte en överklagandetid på tre veckor. Då 
ingen överklagan inkommit påbörjades installationen av reningsverket i början av augusti. 
Det har dock visat sig att kommunen eventuellt inte bifogade fullständig information om 
verkets placering då besluten meddelades. Kommunen öppnade därför i efterhand upp för en 
ny överklagandeperiod och tillståndet har nu blivit överklagat till Länsstyrelsen. Detta 
betyder att färdigställandet av reningsverket kommer att försenas. Styrelsen arbetar 
skyndsamt för att hitta en lösning som kan accepteras av alla parter.

Dricksvatten

Vid det extra årsmötet på Holen 6 juli beslutades att avloppsföreningens verksamhet kan 
utökas till att även omfatta dricksvatten. Styrelsen undersöker nu möjligheterna att borra en 
brunn på Olsnäs S:1 söder om fotbollsplanen. Förhoppningsvis kommer vi att få god 
användning av den vattenledning som läggs ned tillsammans med avloppsledningen.

Samtliga medlemsfastigheter i föreningen delar på finansieringen av vattentäkten. I och med 
att föreningen kan erbjuda distribution av dricksvatten är det troligt att medlemsantalet 
kommer att öka, och fler medlemmar betyder lägre totalkostnad per fastighet. De fastigheter 
som väljer att ansluta sig till dricksvattennätet kommer dock att betala en särskild 
brukaravgift för detta (se nedan).

Intresseanmälan för anslutning till dricksvattennätet kan skickas till va.olsnas@gmail.com. 
Ange namn och fastighet. Det är bra om vi så tidigt som möjligt får en uppfattning om hur 
många som är intresserade redan nu.

Avgifter

Det har funnits en viss otydlighet avseende vilka avgifter som ska betalas beroende på när 
anslutningen till en fastighet sker. Här görs ett försök att reda ut detta.

Anslutningsavgift. Grundprincipen är att samtliga medlemsfastigheter genom 
anslutningsavgiften delar lika på investeringskostnaden för anläggandet av vatten- och 
avloppsledning, avloppsreningsverk och dricksvattentäkt. Anslutningsavgiften består av två 
delar; dels den grundavgift (40 000 kr) som hittills har betalats av samtliga medlemmar, och 
dels en slutavgift som används till amortering och ränta på det banklån föreningen tar under 
byggnationen. Slutavgiften kan betalas antingen som en engångsbetalning av hela beloppet 
eller som årliga delbetalningar. Storleken på engångsbetalningen kan fastställas först när 
anläggningsarbetet är klart och den exakta investeringskostnaden är känd. Vi förväntar oss 
dock att den inte ska överstiga 60 000 kr. Den årliga delbetalningen är beräknad till 5000 kr 
och amorteringstiden är beräknad till 25 år.
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Brukaravgift för avlopp. En brukaravgift ska betalas för de fastigheter som är fysiskt 
anslutna till avloppsledningsnätet och därigenom nyttjar avloppsreningsverket. Denna avgift 
är beräknad till 1000 kr/år och ska täcka driftkostnader samt avsättning till en 
investeringsfond.

Brukaravgift för vatten. En brukaravgift ska betalas för de fastigheter som är fysiskt 
anslutna till dricksvattenledningen och därigenom nyttjar föreningens vattentäkt. Denna 
avgift är ännu inte bestämd, men i dagsläget ser det ut att bli en fast avgift eftersom 
föreningen inte har resurser att administrera förbrukningsbaserade avgifter. Det kommer 
istället att åligga varje ansluten fastighet att utnyttja det gemensamma vattnet på ett 
ansvarsfullt sätt. Fastighetsägare kan inte välja att ansluta en fastighet enbart till 
vattenledningen och avstå från anslutning till avloppsledningsnätet. 

Medlemsavgift. En årlig medlemsavgift om 100 kr ska betalas av varje medlem. Om en 
medlem äger flera medlemsfastigheter betalas endast en medlemsavgift.

Trekammarbrunnar

De första trekammarbrunnarna har levererats till föreningen. Fler väntas komma in inom 
kort. I princip är det möjligt att gräva ner trekammarbrunnarna på de enskilda fastigheterna 
redan nu. Vi rekommenderar dock att vänta med detta tills reningsverket är igångsatt. Då 
kan inkopplingen på ledningsnätet göras samtidigt som övriga grävarbeten på den enskilda 
fastigheten.

Trekammarbrunnen kommer att kosta 18 625 kr inklusive moms. Mer information om detta 
kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare under september.
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