
Olsnäs avlopps ekonomiska förening 

Kallelse till extra föreningsstämma 
 

Med anledning av att tillståndet för att inrätta avloppsanordning på Olsnäs S:2 har överklagats 
kallar Olsnäs avlopps ekonomiska förening till extra föreningsstämma där beslut om eventuel-
la åtgärder ska fattas. 

 

Tid: Söndagen 29/9 klockan 13:00 

Plats: Sockenstugan, Siljansnäs 

 

Bakgrund 

Olsnäs avlopps ekonomiska förening har ansökt om tillstånd att anlägga ett mindre avloppsreningsverk 
på fastigheten Olsnäs S:2 i Leksands kommun. Föreningen har även ansökt om strandskyddsdispens 
för detta. Beslut om både tillstånd och strandskyddsdispens meddelades av kommunen 10 april 2013. 
Kommunen medgav sedan möjlighet att överklaga besluten tre veckor efter detta datum. Olsnäs av-
lopps ekonomiska förening påbörjade anläggandet av reningsverket i början av augusti 2013 då ingen 
överklagan inkommit. Därefter uppdagades en eventuell brist i kommunens hantering av ärendet och 
därför medgav kommunen ytterligare möjligheter att överklaga. Beslutet om tillstånd är nu överklagat 
till Länsstyrelsen och som skäl för överklagan anges att de överklagande inte fått information om re-
ningsverkets placering. 

Styrelsen för Olsnäs avlopps ekonomiska förening har yttrat sig i frågan till Länsstyrelsen. Styrelsens 
hållning i yttrandet är att det saknas grund för överklagan. Styrelsen framhåller också att en alternativ 
lösning lättare hade kunnat åstadkommas om vi fått reda på de överklagandes ståndpunkt inom ordina-
rie överklandetid, eller åtminstone innan anläggningsarbetet påbörjades. 

 

Vad händer nu? 

Beslut från Länsstyrelsen väntas komma under hösten. Fram till dess måste arbetet med själva re-
ningsverket ligga nere (anläggandet av ledningsnätet fortsätter dock som planerat). I princip finns det 
två möjliga utslag från Länsstyrelsen: 

1) Länsstyrelsen bifaller överklagan.  
2) Länsstyrelsen avslår överklagan.  

Vid alternativ 1 inhiberas kommunens beslut om tillstånd. Styrelsen bedömer att det i så fall inte är 
lämpligt att överklaga Länsstyrelsens beslut. Det är då mer framkomligt att ansöka om nytt tillstånd 
med en alternativ placering av reningsverket. Vi kan då också överväga att ansöka om ekonomisk 
kompensation från kommunen eftersom avloppsföreningen inte borde belastas för kommunens even-
tuella brister i hanteringen. 

Vid alternativ 2 har avloppsföreningen laglig rätt att återuppta installationen av reningsverket på nuva-
rande plats. Länsstyrelsens beslut kan dock överklagas. 
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Vad ska den extra föreningsstämman besluta om? 

Styrelsen vill att föreningsstämman ska besluta om hur vi ska gå vidare om alternativ 2 inträffar. Även 
om vi skulle få rätt att färdigställa reningsverket på nuvarande plats är det tråkigt om det leder till kon-
flikter och osämja i byn. Känslomässigt kan alltså en frivillig flytt av reningsverket vara befogad. 
Samtidigt är en sådan flytt förenad med relativt stora merkostnader. Kostnaderna för en flytt till nytt 
läge (alternativ B på kartan i figur 1) är grovt beräknad till 160 000-200 000 kr, dvs ca 3 500 kr per 
fastighet. Ytterligare en nackdel med en flytt är att det ur teknisk synpunkt blir en mindre optimerad 
lösning. Med nuvarande placering kan självfall i ledningarna utnyttjas maximalt samtidigt som in-
greppen i marken blir så små som möjligt. I nedanstående tabell är några för- och nackdelar med olika 
alternativ sammanställda. Det finns säkert många fler argument för och emot. Ta gärna med dessa till 
föreningsstämman för en diskussion! 

 

Alternativ A 
Kvar vid nuvarande plats 

Alternativ B 
Flytt till läge B 

Alternativ C 
Flytt till läge C 

Fördelar 

 Bäst lösning ur teknisk syn-
punkt 

 Inga extrakostnader 

Nackdelar 

 Accepteras inte av alla 

Fördelar 

 Accepteras av de som över-
klagat 

Nackdelar 

 Dyrt (se text ovan) 
 Kräver stora utfyllnadsvoly-

mer (markhöjning) 
 Påverkar vägen till Ärbäs-

värpä 
 Kräver omläggning av ut-

loppsledningen i sjön. 
 Svårare att utföra service och 

filterbyte 

Fördelar 

 Accepteras av de som över-
klagat 

 Mindre påverkan på strand-
området 

Nackdelar 

 Dyrare än alternativ B 
 Självfall kan utnyttjas i 

mindre grad 
 Pumpstation krävs nere vid 

sjön 
 Nedlagda ledningar mellan 

läge C och läge A måste grä-
vas upp för att även en ut-
loppsledning ska kunna läg-
gas ned 
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Figur 1. Karta med reningsverkets nuvarande placering (Alt. A) samt två alternativa placeringar 
(Alt B och Alt. C). Vid Alt. B syns omläggning av utloppsledning som en streckad linje. 
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