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SV: Vattenförsörjningen på Holmön

Hej och tack för ert brev
Vi har tidigare meddelat att vi håller på att utreda VA-frågan för Holmön och att denna
utredning skulle vara klar innan årsskiftet. Problematiken med Holmön är
mångfacetterad och detta ärende kommer med stor sannolikhet innebära
ställningstaganden från Umevas tjänstemän, Umevas styrelse och Umeås ledande
politiker bl a på grund av att det inte finns något fastställt verksamhetsområde för
Holmön. Umevas ansvarar för att hantera VA inom beslutat verksamhetsområde och
av någon anledning har vi till viss del varit involverad i Holmöns vattenförsörjning trots
att det ligger utanför verksamhetsområdet. Problematiken med Holmön kan
sammanfattas enligt följande.
Verksamhetsområde
Holmön ingår inte i fastställt verksamhetsområde och Umeva skall egentligen inte ha
någon verksamhet där. Nu har vi trots allt en verksamhet där och vi bör bereda detta
ärende för kommunfullmäktige så att vi kan fastställa om vi skall vara kvar på Holmön.
Skulle ett beslut tas om att införliva Holmön i verksamhetsområdet så aktualiseras
frågan om man skall hantera både dricks- och spillvatten. Frågan om
anslutningsavgifter, brukningsavgifter och nivån på dessa måste även hanteras.
Vattentillgången
Vattentillgången på Holmön är begränsad och i dagsläget kan inte Umeva garantera
vattenförsörjningen för alla fastigheter på Holmön trots utförda förbättringsarbeten. Vi
har gjort försök med en vattenledning till Holmön som tyvärr visat sig vara misslyckat.
Vattenströmmarna utanför Holmön kan vara upp till 8 knop och isen kan tryckas ner ca
20 meter vilket gör att en ledning som ligger ovanpå en botten av klappersten är

ganska oskyddad trots en bra förankring. Så försöken med en vattenledning har
avbrutits för vi har inte funnit något ledningsmaterial som klarar givna förutsättningar.
Då återstår att utreda möjligheten att ta vattnet från Ön och den vattentäkt som vi
nyttjar i dagsläget har inte tillräcklig kapacitet för vi måste dimensionera för klara fast
bosättning d v s ca 125-130 m3/år per fastighet. Givetvis kan man undersöka ifall det
finns fler tänkbara vattentäkter och djupborra på fler ställen men eftersom det finns
en hel del gamla trekammarbrunnar och stenkistor som tar emot spillvatten så finns
det stor risk för att spillvattnen blandas med dricksvatten. För att minimera denna risk
bör man även lösa spillvattenproblematiken. Det innebär i praktiken att Holmön i så
fall skulle hanteras som ett omvandlingsområde och att man hanterar hela VAlösningen. En annan tänkbar lösning är att avsalta havsvatten men denna lösning
innebär stora driftskostnader och lösningen är även mycket personalkrävande. Då kan
det bli aktuellt att utreda ifall det skall vara särtaxa både på brukningsavgiften och
eventuellt på anslutningsavgiften.
Ekonomi
Om man skall försöka lösa vattenförsörjningen på Holmön långsiktigt så kommer det
troligen att innebära stora kostnader och frågan om särtaxa kan bli aktuell eftersom
Umeva på grund av rådande lagstiftning inte kan använda sina avgifter för att
finansiera VA-utbyggnad i ett område som är särskilt kostnadskrävande. Holmön är ett
avgränsat område där brukarna skall betala de kostnader som väsentligt avviker från
ordinarie anslutningsavgift.
Umeva samlar löpande in data om förbrukningen och vi hoppas givetvis att
fastighetsägarna ute på Holmön kan svara på den enkät vi skickat ut. Vi kommer att
skicka ut enkäten en gång till de som inte svarat och de kommer även att få ett
frankerat svarskuvert. När det gäller marknadsföringen på hemsidan ”Holmon.com” så
hoppas jag att Holmöns Byamäns samfällighetsförening kan bistå oss.
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