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Vatten & avlopp i framtiden 
Underlag för beslut vid extra stämma den 25 februari 2017 

Styrelsen fick i uppdrag, på den ordinarie stämman i maj 2015, att ännu en gång utreda 

kostnaderna för att ansluta samfällighetsföreningen till kommunalt vatten och eventuellt 

även kommunalt avlopp. Styrelsen tillsatte därför en arbetsgrupp, under ledning av Gunnar 

Stackerud, med uppdraget att presentera ett beslutsunderlag. Arbetsgruppen levererade sin 

slutrapport i december 2016. 

Utredningen presenterade tre förslag. Styrelsen har vägt de olika förslagen mot varandra. 

1. Förslaget innebär att vi fortsätter som tidigare att producera eget vatten och renar 

avloppet i egen regi. Investeringskostnaden för detta är 2,9 Mkr. Detta finansieras 

inom budgetramen och med fonderade medel samt en extra utdebitering på cirka 2 

500 kronor fördelat på två år. 

2. Förslaget innebär att vi ansluter oss till kommunalt vatten. Men avloppsreningen 

sker, liksom tidigare, i egen regi. Investeringskostnaden uppgår till 11 Mkr. Detta 

måste finansieras genom en utdebitering på varje fastighetsägare i storleksordningen 

40 000 kr. 

3. Förslaget innebär att vi ansluter så väl vatten som avlopp till det kommunala 

systemet. Styrelsen har avfärdat det alternativet eftersom kostnaden uppgår till 20 

Mkr. 

Oavsett om vi producerar eget vatten och renar vårt eget avloppsvatten, eller om vi ansluter 

oss till det kommunala alternativet, så får vi själva bekosta underhåll och reparationer av 

samfällighetens ledningssystem. Kommunen tar bara ansvar för ledningsnät och distribution 

av vatten och avlopp fram till den s.k. anslutningspunkten. Det innebär att våra kostnader 

för att underhålla och reparera ledningsnätet kommer att bli i princip oförändrade om vi 

ansluter oss till det kommunala alternativet.  

Se bilaga Utredning om anslutning till kommunalt vatten och avlopp 2016-12-01. 

Styrelsen förslag till beslut av den extra stämman 
Styrelsen delar utredningsgruppens förslag, att vi avstår från att ansluta oss till kommunalt 

vatten och avlopp. Av allt att döma så är det mest kostnadseffektivt, både på kort och lång 

sikt. Vi förordar att vi fortsätter att producera eget vatten. Styrelsen ser ingen poäng i att 

investera i storleksordningen 11 Mkr jämfört med 2,9 Mkr. Särskilt inte som det dessutom 

tillkommer en årlig förbrukningskostnad för vatten. För varje fastighet i storleksordningen 3–

5 000 kr. 

Förslag till beslut 
att stämman beslutar att Utterviks samfällighetsförening inte ska ansluta sig till Nyköping 

kommuns vatten- och avloppssystem. 
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