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Krav på ändrat huvudmannaskap för VA systemet inom Ingarö Långvik, Värmdö kommun

Området Långvik på Ingarö, Värmdö kommun, exploaterades under 60-talet. Anordnat VA är en 
förutsättning för att området finns, tillika de stora byggrätter som föreligger inom området.
Ansvar för att hålla befintliga anläggningar i skick åvilar respektive huvudman!

Avlopp
Avloppsfrågan är löst genom en anläggning med ledningar, pumpstationer och reningsverk som i 
dagsläget ägs och drivs av Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), BLAAB, nedan kallat Bolaget. Bolagets
verksamhet har tillstånd av Länsstyrelsen och står under tillsyn av Värmdö kommun.
Verksamheten har fram till årsskiftet 2016/2017 varit allmänförklarad, men är efter en lagändring 
2006 numera, som vilken verksamhet som helst, driven av ett aktiebolag, och har avtal med sina 
brukare. Dessa brukare är med enstaka undantag även aktieägare i Bolaget. Ingarö-Långviks 
samfällighetsförening, nedan kallat ILS, har inte något ägande i Bolaget.

Efter flera uppgraderingar av reningsverk och pumpstationer är Bolagets verksamhet inne i ett 
förvaltningsskede. Anläggningarna sköts av upphandlad professionell teknik- och driftspersonal och 
underhålls kontinuerligt enligt plan. Bolaget drivs av deltidsanställd verkställande direktör.
Kontinuerliga kontakter med kommunen och årliga inspektionsbesök genomförs.
Prover på både inkommande, utgående och vatten i recipienten genomförs, analyseras och 
rapporteras. Utsläppsnivåer ligger under de krav som tillståndet kräver.
Totalt finns 773 anslutningar varav 269 i Långvik och resterande på Björnö.
Bolaget tar ansvar för sin verksamhet!

Vatten Långvik
ILS verksamhet begränsas till att förvalta tre gemensamhetsanläggningar: GA:1 hamnen, GA:2 vägar 
och grönområden samt GA:3 vattenförsörjning. Riktigheten i beskrivningen av vattenproblemet kan 
Bolaget inte kommentera.
Ansvaret för dricksvatten i Långvik vilar helt på ILS!

Efter ansökan till kommunen har ILS fått beslut i Tekniska nämnden på anslutning till kommunalt 
vatten. Kommunen planerar att leverera vatten, via en anslutningspunkt, eller flera, för vidare 
spridning i ILS befintliga ledningsnät, den dag gång- och cykelväg är färdigställd mellan Återvall och 
Långvik med samordnad dragning av VA.

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
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Vatten Björnö
Vattenförsörjningen inom Björnö är god och är löst på flera olika sätt allt från enskilda brunnar, 
brunn som några intilliggande fastigheter delar på till två stora föreningar, Klacknäsets vattenförening
och Granens samfällighetsförening, som båda förser ett 120-tal fastigheter med färskvatten. De två 
stora föreningarna har en verksamhet som klassas som livsmedelsindustri och drivs och rapporterar 
därefter. Verksamheterna drivs med planerat underhåll och provtagningar enligt gällande lag och 
regler. Inga indikationer på eftersatt underhåll eller dålig kvalitet på vatten rapporterades vid ett 
gemensamt möte med Bolaget. Förvåningen vid detta möte var stor över den vattensituation som 
beskrivs från Långvik.
Befintliga huvudmän för vatten inom Björnö tar ansvar för sin verksamhet!

Övriga synpunkter
I ansökan som styrelsen för ILS lämnat till Länsstyrelsen gör ILS ett antal uttalanden om Bolaget och 
dess funktion, skötsel, anläggningar, lagrum och ägarnas åsikter. Bolaget väljer att inte bemöta dessa 
uttalanden utan hänvisar till resultat från provtagningar och tillsynsmyndighetens inspektioner, att 
Bolaget och dess anläggning fungerar mycket bra. Vid Bolagets senaste bolagsstämma framkom ingen 
misstämning bland Bolagets aktieägare eller att det skulle finnas några motsatsförhållanden mellan 
aktieägare inom Björnö och inom Långvik. Bolaget försöker ha samarbete och informationsutbyte 
med ILS styrelse.

Om Värmdö kommun åläggs att ansluta Långvik till kommunalt avlopp skulle detta kraftigt påverka 
eller t.o.m. omöjliggöra för Bolaget att erbjuda resterande kunder utanför Långvik en väl fungerande 
avloppslösning. Bolagets intäkter skulle minska med ca 35 % då 269 av Bolagets kunder skulle 
försvinna. Kostnaderna skulle inte minska lika mycket vilket innebär en ökning av avgiften för 
brukarna med ca 40 %. Ett sådant beslut av Länsstyrelsen påverkar alltså Bolagets samtliga brukare.
Den avloppslösning som Bolaget förser Björnö och Långvik med fungerar utmärkt och Bolaget vill 
fortsätta sin verksamhet i nuvarande omfattning!
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