Bifogar komplettering till vårt yttrande av 2017-03-09 s 4 ” Ett avloppsledningssystem på 22 km
dimensionerat för 300 fastigheter, men där bara ett 40-tal är bebodda året runt kommer att kräva
kontinuerlig genomspolning av dricksvatten för att uppnå ständig cirkulation och hindra stopp och
gasbildning.
En väl tilltagen beräkning visar att större delen av året kommer maximalt 11% av ledningsnätets totala
volym att omsättas per dygn. Detta innebär dels att volymen avloppsvatten dubbleras, dels ett oerhört
slöseri med färskvatten, jämfört med dagens situation eller med alternativa lokala lösningar. Det är
slöseri med både naturresurser och pengar, inte minst som kommunen redan har problem med ett stort
dricksvattensvinn som uppskattas till 25%.
Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska 10§ en allmän vattenanläggning ordnas och drivas så att
den uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö och med
hänsyn till intresset av en god hushållning med naturresurser.”
Vi kan nu konstatera att Köpings kommun ingår i det område i Mälardalen tillsammans med Örebro,
där grundvattennivåerna är farligt låga och Örebro kommun infört bevattningsförbud. Vi ifrågasätter
kommunens avloppsledningssystem där en kontinuerlig genomspolning krävs i ljuset av hänsyn till
skyddet för människors hälsa och miljö och med hänsyn till intresset av en god hushållning med
naturresurser mot bakgrund av den dåliga tillgången på grundvatten i Köping.
Detta är inte att sätta miljön i första hand utan att förstöra och slösa med vattnet
i en föråldrad lösning när det finns småskaliga lösningar enligt propositionen till lag om allmänna
vattentjänster vilka ger bättre miljönytta och är kostnadseffektivare för brukaren. Att mot denna
vetskap om de låga grundvattennivåerna gå vidare med kommunens lösning är oförsvarligt mot miljön.
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I kommunens yttrande 2017-01-26 bilaga 1 s 4 uttrycks ” kommunen har sedan början på 2000taletfört en dialog med fastighetsägare i flera av områden längs den östra delen av Norra
Mälarstranden. Majoriteten av de boende vill att området ska få behålla sin sommarstugekaraktär men
ställer sig samtidigt positiva till en utveckling som tillåter större byggrätter.
Det ena behöver nödvändigtvis inte utesluta det andra. Många vill dessutom ha den bekvämlighet som
en gemensam lösning för vatten och avlopp innebär. Önskemål kring hur de boende vid Norr
Mälarstrand vill ha sitt område i framtiden har varit och är fortfarande ledande i arbetet ”.
Vi har i vårt yttrande s 2 framhållit att vi inte upplever att det varit någon dialog med oss
fastighetsägare kring hur vi vill ha vårt område då kommunen framhåller att ” önskemål kring hur de
boende vid Norr Mälarstrand vill ha sitt område i framtiden har varit och är fortfarande ledande i
arbetet ”. Vi 170 fastighetsägare som inte upplever at det varit någon dialog med oss från kommunens
sida inbjöd därför Köpings kommun och dess gruppledare för de politiska partierna i
kommunfullmäktige till ett dialogmöte den 23 april i kommunalhuset i Munktorp men ingen deltog för
att ha en dialog med oss kring hur vi vill ha vårt område i framtiden. Vi har även försökt föra en dialog
med tjänstemännen men utan resultat.
Vi upplever därför att kommunen officiellt säger sig ha haft en dialog, vill ha dialog med berörda men
i handling agerar utan dialog vilket vi tydligt vill understryka i detta mål.
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