
Information om VA på Snedskär. Höstmötet 2020

Tills nyligen har styrelsens ambition varit att ett beslutsförslag inklusive förslag till projektbudget skulle 
lämnas till höstmötet. Men ett par händelser den senaste tiden har gjort att tillräckligt beslutsunderlag inte 
finns för närvarande. Se mer i beskrivningen nedan. Därför begränsas punkten till information med möjlighet
att lämna synpunkter. 

Projektet VA på Snedskär har på uppdrag från huvudstyrelsen drivits vidare av projektledaren Mats H 
Johansson efter den presentation som gjordes till vårmötet 2020 och de, i huvudsak positiva synpunkter, som 
kom fram i kommentarer från medlemmar då. 

Repetition av bakgrund: VA-frågan på Snedskär har diskuterats under många år och olika alternativ har 
diskuterats. Genom ett beslut från Norrköpings kommun är tidigare lösning med spridning av komposterat 
toalettavfall på ön inte längre möjlig. Huvudstyrelsen anser utifrån detta och successivt ökande önskemål 
från båtägare angående service i hamnar att en lösning med vatten och avlopp i en ledning mellan Snedskär 
och Nordanskog är den bästa och mest framtidssäkra lösningen. 

Projektets omfattning i korthet:
- ledningar på sjöbotten för vatten respektive avlopp mellan Snedskär och det kommunala bolaget Nodras 
anslutningspunkt i Nordanskog. Två alternativ har studerats, ledningar direkt eller ledning från Snedskär till 
Udden i södra änden av inloppet till Lindöfjärden och där anslutning till befintliga ledningar mellan Udden 
och Nordanskog . 
- nytt hygienhus med 2-3 toaletter och utrymme för 2 duschar m.m. med anslutning till VA-ledningarna 
- VA-anslutning till köket i klubbstugan
- vattenposter på bryggorna 

En kalkyl har tagits fram liksom ett finansieringsförslag där utgångspunkten för det senare har varit att kunna
behålla nuvarande årsavgift för båtplatserna. 
P.g.a. två händelser som kraftigt påverkar ekonomin är finansieringen i dagsläget inte säkrad och därmed 
saknas förutsättning för att ta ärendet till beslut vid höstmötet.
- Nodra har angivet en anslutningsavgift som är mycket hög och som vi bedömer som orimlig. Orsaken till 
att den blir så hög är att Nodra för denna typ av fastighet har en taxa där fastighetens yta blir helt avgörande 
för anslutningsavgiften. Landarealen för Snedskär är hela 12400 m². Diskussionerna med Nodra har ännu 
inte gett någon direkt öppning om vi vill ha vatten på bryggorna men de fortsätter. En anslutning till enbart 
hygienhuset är dock mera rimlig.
- Vi hade räknat med att få 200.000:- i bidrag från Svenska Båtunionen (SBU) då detta är en miljöinvestering
men fick nyligen beskedet att vår ansökan avslagits. 

Arbetet fortsätter inklusive försök att hitta andra möjligheter till bidrag. Om finansiering kan säkras kan 
förslag till beslut om genomförande inklusive beslut om en tvåårig projektbudget komma att lämnas till 
vårmötet 2021. Om så sker bedöms anläggningen kunna tas i drift till säsongen 2022. 

Som nämnts ovan är anslutning till befintlig ledning vid Udden ett alternativ som studerats. Vi har också haft
en träff med en fastighetsägare där. Dels för att diskutera alternativet men inte minst för att höra vilka 
erfarenheter de haft sedan starten 2014. Erfarenheterna är goda. Man har drabbats av en rejäl driftstörning 
men den berodde på ett felaktigt utförande när ledningarna lades. Vid det extrema högvattnet i februari 2020 
flöt den normalt markförlagda ledningen närmast ovanför normalvattenytan upp och knäcktes vid en punkt 
där den låg fast. Lärdomen är att tyngder på ledningen behövs även ovan mark upp till en bit ovanför högsta 
tänkbara vattenstånd. 

Eftersom det inte kommer att få projektet färdigt till säsongen 2021 så måste en provisorisk lösning för 
toalettavfallet från Snedskär finnas för 2021 som säkrar att vi lever upp till kommunens krav på oss att inte 
sprida komposterat material på ön. Kommunens beslut innebär inget förbud mot kompostering men däremot 
får det färdigkomposterade materialet inte spridas på ön. Ansvaret för hanteringen 2021 inklusive 
omhändertagande av det som redan lagts i kompostlådorna ligger dock inte i projektet utan på 
Snedskärsstyrelsen. 



Sommaren 2020 fick kommunen en anonym skrivelse med klagomål angående lukt samt spridning av 
toalettavfall på Snedskär. Kommunen begärde då yttrande från oss. Vår bedömning var att skrivelsen gav en 
helt felaktig beskrivning av läget. Vi fick i ett par omgångar svara på ett antal frågor från kommunen 
angående nuvarande hantering och tankar för framtiden. Efter att vi gjort detta och även hänvisat till 
kommunens miljöinspektion på ön för ett par år sedan var man från kommunen nöjda och avskrev ärendet 
utan ytterligare inspektion.


