
Björnö-Långviks Avlopps AB

Motion 3

Motion-Förlag till debitering av avloppstaxan BLA AB

Vårt gemensamt ägda reningsverk var någonting man ”tvångsanslöts” till när man köpte en nyprospekterad 
fastighet på Björkvik/Klacknäs-området. Det var bra och gynnade miljön. Det var då dimensionerat för ca 500
fastigheter för fritidsboende. I princip hade ingen rinnande vatten utan man hämtade vatten i närmsta 
handpump. Då släppte man heller inte ut så mycket vatten som skulle renas. Därefter har de flesta, i stort 
sett alla tillgång till rinnande vatten, området Långvik har kopplats på och en stor del av fastigheterna är 
numer permanent-boende. Dessutom har samhällets krav på ökad rening tillkommit. Avloppsledningarna i 
Björkvik/Klacknäs-området är således från tidigt 60-tal och avloppsledningarna i Långvik bara marginellt 
nyare. Dessa måste också underhållas och moderniseras. Så klart att allt kostar mer, konstigt vore det väl 
annars.

Hur ska man då debitera med en så rättvis modell som möjligt? Ja, helt rättvist går det förstås inte att få så 
länge man inte mäter det avloppsvatten man släpper ut, och det kommer inte att göras. 

Beräkningsmodeller som nämnts är bl a:
1. Att mäta inkommande vatten och basera avgiften på det. Vattenmätare på inkommande vatten har långt 
ifrån alla och vi lär inte ha det så länge vi inte har kommunalt vatten, så den modellen faller bort. Och om 
man mot all förmodan hade vattenmätare, hur skulle då en centraliserad avläsning ske med en hel del 
privata vattenföreningar? 
Nej, det kommer inte att fungera. 

2. Är man fritidsboende eller permanentboende? Om fastigheten bebos av permanentboende eller inte, får 
man fram genom var man är mantalsskriven. Är man fritidsboende har man med stor säkerhet en kostnad för
avlopp på annan ort oavsett om man äger sin bostad eller hyr. 
En fullt möjlig och hyfsad enkel lösning. 

3. Har man fler bostadsenheter på sin fastighet. Det kan bli att man jämför en fritidsboende med två små 60-
talshus, t ex 60 + 30 kvm utan både tvättmaskin och diskmaskin där ägaren är t ex varannan vecka och 
några veckor på sommaren med en permanentboende i en fullt utrustad 200 kvm stor villa med en familj 
med fem personer eller fler som bor och belastar avloppet i stort sett varje dag på året. 
Här är det svårt att se rättvisan om man tittar belastningen av avloppssystemet. 

4. Ska man titta på var man bor och jämföra hur mycket det beräknas kosta att skicka avloppsvattnet till 
reningsverket. Dela upp i zoner och debitera därefter. Se och jämför kostnaden för elen med olika zoner. Det
kostar betydligt mer att skicka avloppsvattnet från t ex Långvik med långa ledningar och pumpstationer som 
skall underhållas än att skicka det från radhusområdet på Slingerstigen som i stort sett är granne med 
reningsverket. 
Dock ingen modell jag förordar.

5. Ska man titta på när man blev ägare till fastigheten. Köpte man sin fastighet på den tiden då det var ett 
fritidshusområde och man avsåg att bara använda det för fritidsboende och således köpte fastigheten på de 
premisserna att det inte skulle bli massa permanentboende som bidrar till högre belastning och därmed 
större kostnader.
Inget jag förordar.

Ja, det var lite olika sätt att beräkna avloppsavgiften och det finns säkert fler sätt. 

Min motion är att: 
Det tas ett beslut att oavsett nivå på avloppsavgiften ska ingen fastighet med fritidsboende ha en högre 
avgift än lägsta avgift för en fastighet med permanentboende. Man tittar på om någon är mantalsskriven på 
fastigheten. Det behöver nödvändigtvis inte vara ägaren. Den fritidsboende/ägaren har med stor sannolikhet 
en kostnad eller i alla fall en indirekt kostnad på sitt permanentboende på annan ort och belastar säkert 
dessutom avloppssystemet mindre. Det vore väldigt orättvist om man som fritidsboende betalar mer än en 
som bor permanent. 

Med vänlig hälsning, 
Peter Dahlberg, Björnö 1:173 
(Layout ändrad. Ingen förändring av innehåll. Original finns på hemsidan. / Styrelsen)
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Björnö-Långviks Avlopps AB

Styrelsens bakgrund och förslag till beslut
Styrelsen ställer sig frågande till rimligheten i att bedöma om det är en fritidsfastighet genom att låta 
kontrollera om någon är skriven där. Somliga har en lägenhet i stan men vistas långa tider på sin 
'fritidsfastighet'. Den som hyr ut sin fastighet för korta perioder men under hela året skulle kategoriseras som 
fritidsboende. Administrationen skulle blir omfattande och det förefaller osäkert om det skulle minska 
eventuell orättvisa i taxan.

Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen avslås.
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