
5.5 Utveckla S:t Anna 2015-2020
Arbetsgrupp: Näringsliv
Aktuell fråga/förslag/vision: Kommunalt vatten och avlopp alt vattenförbättringsstöd

Sankt Anna skärgård är på väg att utvecklas inom många områden och har som kustzon ett  
högt exploateringstryck. Målet är att öka andelen permanentboende i skärgården, vilket är av  
största vikt för att bibehålla en levande skärgård - men man bör också beakta och bevara de  
stora naturvärden som finns. Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden och undvika  
igenväxning pga otillräcklig/felaktig avloppsrening. 

Grundvattenbildningen är liten på grund av att nederbördsmängden i förhållande till  
avdunstningen är liten. Det gäller speciellt kustområdet och skärgården, vilket påverkar den  
enskilda dricksvattenförsörjningen genom att brunnar kan sina och salthalten kan öka vid 
stora vattenuttag.

Förutsättningarna för att ta hand om avloppsvatten är ofta dåliga, ofta är det bergiga 
förhållanden och en omedelbar närhet till Östersjön. Med tanke på att den ökade  
bebyggelsen kommer att vara koncentrerade till vissa platser (Tyrislöt, Sankt Anna Kyrkby,  
Mon, Gäddvik etc) är en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp av största vikt för att  
bevara vår vackra skärgård samt möjliggöra att fler personer kan bo och verka i skärgården.

Frågan föreslås att genomföras, på nedanstående sätt: 
Vatten tas från Frisksjön där mer kapacitet finns än den som det redan finns vattendom på 
(4500m3/månad). Möjligt också att dämma upp för ökat vattenuttag. Nöstebosjön är också en 
möjlighet. Samordna grävning med eventuell cykelväg etc. Reningsverk placeras på vissa 
utvalda platser där en tätare bebyggelse finns eller kommer att finnas.

Tidsplan:
Etappvis under åren 2015-2020
Kostnader/Ekonomi:
Kostnaden som kan/ska betalas till kommunen kan ligga på ca 150-200 000 detta torde bli 
billigare för den enskilde fastighetsägaren än att borra efter eget vatten samt eget avlopp. För 
kommunen ger det intäkter som borde finansiera delar av kommunalt VA.

Risker/problem/villkor:
 

Förslaget anses bidra till bygdens och skolans utveckling: Mycket 
Förslaget anses kunna genomföras med insatsen: Krävande

För kommunförvaltningen
Förslaget behandlas datum, tid och forum: 

□ Förslaget kommer inte att genomföras, av anledning:

□ Förslaget kan genomföras, med nedanstående kommentarer och ansvarig tjänsteman: 


