
tofsö SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Inledning av Föreningsstämman söndagen den 17 april 2011

Ordföranden, Owe Nyquist, hälsade mötesdeltagarna välkomna och riktade sig speciellt till Trosa 
kommuns miljöansvarige, Katarina Sjöberg.

Katarina och styrelsens ekonomiansvarige, Kenny Andersson, redogjorde var för sig de uppfattningar 
som råder hos Trosa kommun respektive Tofsö Samfällighetsförening rörande VA-problematiken 
inom Tofsö Fritidsområde. Här bör poängteras att de förhandlingar och underhandskontakter som 
förevarit har skett i en konstruktiv och korrekt anda trots de skilda uppfattningar som rått.

Kenny informerade om att han haft kontakt med Länsstyrelsen vid några tillfällen för att kontrollera 
att de vägar till att komma vidare i hanteringen varit korrekta. Länsstyrelsen har 2011-04-05 tillställt 
Kommunstyrelsen, Trosa kommun en skrivelse Begäran om redovisning av åtgärdsplan för omhän-
dertagande av avloppsvatten i Tofsö fritidshusområde i Trosa kommun. Åtgärdsplanen skall redovisas 
till Länsstyrelsen senast den 1 juni 2011. Länsstyrelsen överväger med stöd av 51§ lagen (2006:412) 
om allmänna vattentjänster, att förelägga Trosa kommun att besluta om verksamhetsområde för 
bebyggelse på Tofsö samt att tillhandahålla vattentjänster. Länsstyrelsen bedömer att antalet tomter 
inom Tofsö fritidshusområde är så stort att det kan anses att vatten- och avloppsfrågan måste lösas i ett 
större sammanhang. Områdets kustnära läge samt täta bebyggelse innebär enligt Länsstyrelsen att 
enskilda lösningar för varje enskild fastighet i praktiken är omöjliga. Länsstyrelsen anser vidare att en 
samfälld lösning till skillnad från ett kommunalt huvudmannaskap är olämplig.

Katarina Sjöberg informerade om den avloppsinventering som slutförts. 173 fastigheter har 
kontrollerats och endast 13 avloppsanläggningar för BDT-vatten (bad, dusch och tvätt-) är godkända, 
medan 152 anläggningar har brister avseende t.ex. ålder, avsaknad av luftningsrör, enbart 
slamavskiljning, stenkista etc.

Några förelägganden/krav på åtgärder har ännu inte utfärdats

De alternativa lösningar som står till buds är enligt Miljökontoret 
Åtgärder inom den egna fastigheten
Flera gemensamma avloppsanläggningar inom området
En gemensam avloppsanläggning för hela Tofsöområdet
Kommunalt verksamhetsområde

Oavsett vilken/vilka lösningar som längre fram kommer till stånd krävs att en markundersökning 
genomförs  avseende vilka förutsättningar som finns för att uppföra avloppsanläggning/-ar inom vårt 
område. Detta är en tämligen kostsam historia och skillnaden är avgrundsdjup när det gäller upp-
fattningen om vem som skall bekosta kalaset. Enligt Trosa kommuns politiska ledning finns inga 
medel avsatta för detta ändamål, och kommer inte att avsättas!

Egentligen innebär detta att vi är tillbaka på ruta ett igen. Kraven på kommunens tjänstemän och 
ledning liksom på Tofsö Samfällighetsförenings styrelse har ökat väsentligt när det gäller att hitta 
vägar att komma vidare i frågan. Vi bör självklart förvänta oss att kommande överläggningar i enlighet 
med tidigare sker i positiv anda och att samma öppenhet gentemot medlemmarna kommer att råda.

Vi bör kanske vara beredda på en extra föreningsstämma längre fram i år om kvarnhjulen börjar snurra 
lite mera välsmorda än under det senaste året.

Göran Persson  
Sekreterare TSF  tom 17/4 2011 


