
Till samtliga fastighetsägare i Olsnäs 

 

Olsnäs Vatten & Avlopp – Sista chansen till en bred 

gemensam lösning… 

 

Bakgrund och status 

Du har i dagarna mottagit ett brev från Leksands Kommun avseende Vatten- och Avloppssituationen i 

Olsnäs fäbod. Kommunen har också varit ute i Olsnäs och informerat om status och framtida planer 

för inte bara Olsnäs utan hela kommunen.  

Vi  har därför valt att ytterligare en gång informera om ett alternativ till lösning till en egen 

anläggning och att förlänga tidfristen för en eventuell anmälan till 30 november.  

I korthet är statusen i Olsnäs följande:  

 Ett antal hushåll har underkända anläggningar redan idag 

 Ett fåtal har en anläggning som i en framtid kommer att vara godkänd 

 Vi har gott om vatten i byn, men ingen samlad lösning som kommunen kan godkänna 

Konsekvensen av ovanstående är enligt kommunen att:  

 Vi riskerar otjänligt vatten i och med att grundvatten nivån och geologin i Olsnäs är sådan att 

vatten går in i avloppsanläggningar och vidare in i brunnar 

 I och med att vår lösning inte är bra, så kan inte kommunen ändra den s.k. detaljplanen som i 

korthet innebär att om- och utbyggnad begränsas.  

Varför en gemensam lösning? 

Enkelt uttryckt – det blir rimligtvis billigare om vi går ihop flera om en gemensam sak. Som exempel 

kan nämnas att avgiften för att få ett eget avlopp godkänt av kommunen är i dagsläget 5.500 kronor. 

Det innebär att om 50 hushåll söker tillstånd för eget avlopp så är det 275.000 kronor…det ska 

jämföras med att det kostar 11.000 kronor att söka för en gemsam anläggning.  

Till detta skall läggas vad det kostar att ta hit en grävmaskin 50 gånger istället för en gång, köpa 50 

enskilda anläggningar istället för en stor anläggning etc etc. Det blir fort stora pengar.  

Sedan tror vi förstås att det är en tryggare och enklare lösning med gemensam skötsel (som vi 

gemensamt betalar en extern part för att lösa) än att var och en rensar filter, fyller på reningsmedel 

med mera.  

 

 



 Vad omfattar den gemensamma lösningen? 

Vi bygger tillsammans ett gemensamt reningsverk för ca 1 miljon, vi tar gemensamt hit en 

grävmaskin som gräver ett vatten- och avloppsnät som avslutas med en inbyggd 

inkopplingsanordning vid din tomtgräns. Du kan då välja att ansluta nu eller kanske vänta med att 

ansluta till en senare tidpunkt. 

Det finns också, för de som önskar, en möjlighet att ”gå hela vägen” och ansluta sin fastighet redan 

nu och därmed dra fördel av att grävmaskiner finns på plats och att vi kan göra en gemsam 

upphandling av slamavskiljare och grävning på egna tomten. 

 

 Hur är det med finansiering och ekonomi för VA nätet? 

Vi bildar en ekonomisk förening, där vi går in med en kontantinsats om 40.000 kronor ( för de som 

redan betalat 10.000 kronor är det 30.000 kronor ytterligare).  Med detta i ryggen lånar vi upp 

ytterligare medel i lämplig bank (som är positiva till lån). Leksand Kommun har i ett möte varit 

positiva till att gå i borgen för ett sådant lån.  

Den rimliga lösningen är sedan att den ekonomiska föreningen går in i samfälligheten, men det är 

självfallet förutsatt att årsmöten accepterar ändringar i stadgar etc. Detta blir en senare fråga.   

Du betalar sedan en årlig avgift om ca 6.000 kronor per år för att amortera och betala ränta på lånet 

samt att sköta om anläggningen. Det ska tilläggas att om vi blir fler så blir det förstås billigare. Det 

är också så att banken har som krav att alla måste vara med på autogiro för års- eller 

månadsavgiften om sammanlagt 6.000 kronor per år.  

För detta får du framdraget till din tomtgräns: 

 en vattenledning som pluggas nu för eventuell framtida anslutning  

 en ledning för allt avlopp (BDT samt Toa) som avslutas med en avstängningskran för att enkelt 

kunna anslutas.  

 Du är en del av Olsnäs vatten- och avloppsnät med en färdig lösning på avlopp och en förberedd 

lösning för vatten. 

 

 Om jag vill ansluta nu direkt – vad kostar det? 

För dom som väljer att ansluta sitt avlopp nu direkt så är den beräknade tillkommande kostnaden ca 

18.000 kronor för en slamavskiljare (trekammarbrunn med pump) samt det som det kostar att dra 

ledningar fram till din brunn.  Å andra sidan så slipper du ju att ansöka om tillstånd hos kommunen 

som ju i dagsläget kostar 5.500 kronor.   

Din trekammarbrunn skall tömmas när det är dags, men det intervallet är ju högst individuellt 

beroende på nyttjande. Allt ”flytande” är dock omhändertaget i det gemensamma avloppsnätet och 

renas innan utsläpp.   

 



 

 

 Om jag vill vänta med att ansluta – vad kostar det? 

Du betalar din kontantinsats, din årliga avgift och när du väljer att ansluta så köper du själv din 

trekammarbrunn med pump, beställer grävare och du får då betala en anslutningsavgift till Olsnäs 

Vatten & Avloppsförening istället för till kommunen, dvs i dagsläget 5.500 kronor.  

 Om jag inte vill vara med alls – vad innebär det? 

För dig som har ett godkänt avlopp idag så bör du fundera över dels hur länge det kan tänkas vara 

godkänt, dels vad det kostar dig årligen. Du bör också fundera över vad det kan tänkas kosta den 

dagen din nuvarande lösning skall åtgärdas.  

Enkelt uttryckt så har vi från kommunen förstått att alternativen är sluten tank (för allt avlopp dvs 

mycket och dyr tömning beroende på nyttjande) eller så etablerar du ett eget reningsverk som 

sannlikt kostar mer än den gemensamma lösningen.  

 Vad händer nu? 

Interimsstyrelsen  går vidare med banker, kommunen, leverantörer och samfälligheten under en 

period fram till jul för att verifiera alla siffror och få färdigt all juridik och lägga en detaljerad tidplan. 

Givet att vi senast den 30 november har minst 50 hushåll som har anmält medverkan (i dagsläget 35) 

så genomförs ett årsmöte i föreningen, stadgar antas, en styrelse utses och upphandlingen och 

arbetet påbörjas så snart som möjligt. En grov tidplan skulle innebära att det finns en framdragen 

ledning till din tomt senast sista oktober 2013.  

 

 Vad händer om vi inte får ihop minst 50 skriftligen anmälda den 30 

november? 

Interimsstyrelsen  avgår, eventuellt inbetalda pengar återbetalas senast före jul.  

 

Sammanfattningsvis….. 

Vi menar att det finns ett problem i Olsnäs som måste lösas inom en inte alltför avlägsen framtid så 

att vi, våra barn och barnbarn kan avnjuta vår vackra bygd utan smolk i bägaren. Vi vill undvika att 

grannar tittar snett på varandra om det skulle uppstår ett problem med otjänligt vatten. Vi vill också 

erbjuda en möjlighet att hoppa på hela vägen nu, men också att vänta med att gå med hela vägen till 

en framtid. Vi erbjuder också en gemensam finansiering istället för att var och en skall jobba på 

frågan.  



Det är naturligtvis vår förhoppning att så många som möjligt hoppar på detta. Ju fler vi blir ju billigare 

blir det förstås. Men det är ju i så fall bara åt det positiva hållet…. 

Tänk till ordentligt!  

Du har fram till senast 30 november på dig att: 

 Betala in 10.000 kronor till konto 3700110-4 i Leksands Sparbank (Clearingnr 8187-7). Detta 

gäller förstås de som inte redan betalat in tidigare.  

 

 Skicka dessutom in en ansökan (se nedan) via mail eller post senast 30 november.  

Om vi är fler än 50 anmälda så går vi vidare med styrelsemöte, stämma och startar upphandling av 

alla tjänster. Du kommer då att få en mer detaljerad tidplan och också få redan på när resterande 

pengar skall betalas in.  

Vi bilägger den kalkyl som ligger till grund för kommunikation med banker och som är underlag för de 

siffror som nämnts ovan. 

 

Bästa Olsnäshälsningar,  

Interimsstyrelsen      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ansökan om medlemskap i Olsnäs avlopps ekonomiska förening,  

Siljansnäs i Leksands Kommun 

 

 

Fyll i nedanstående uppgifter och returnera via e-post till christer.kungs@telia.com eller via post till Christer 

Kungs, Hagen Gudmundsgärdsvägen 10, 793 50 Leksand.  Vänligen ange också om ni kan bidra med frivilligt 

arbete, t ex rörläggning, grovarbeten, efterarbeten, uppsnyggning efter grävningen, hantlangning vid byggnation 

av ”friggeboden” etc. Inbetalning av inträdesavgift skall göras till kontonr. 3700110-4 i Leksands Sparbank 

(Clearingnr 8187-7) senast 2012-11-30. 

Bindande ansökan om medlemskap i Olsnäs avlopps ekonomiska förening,  

Siljansnäs i Leksands Kommun 

Kryssa i aktuella rutor     

     
Inbetalning av inträdesavgift (10 000 kr)   Jag (vi) kan bidra med frivilligt arbete, t ex  

Intresse finns även för slamavskiljare (18 000 kr)    

Intresse finns även för anslutning till vattenledning    

     
 

Fastighet 

 

Adress i Olsnäs 

 

Sökande 1 (namn)  

 

Andel 

 

Sökande 2 (namn) 

 

Andel 

 

Bostadsadress sökande 1 

 

Bostadsadress sökande 2 

 

Postadress sökande 1  

 

Postadress sökande 2  

 

Telefon sökande 1  

 

Telefon sökande 2  

 

e-post sökande 1  

 

e-post sökande 2 

 

 

 

mailto:christer.kungs@telia.com

