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Utredningsval av BSS huvudstyrelse

• Kommunalt VA till Snedskär med anslutning till kommunens nät i 
Nordanskog



Delaktiviteter i förprojektet

• Inkoppling på kommunens VA-nät i Nordanskog med all behövlig 
utrustning och slangdragning i mark och på sjöbotten till Snedskär fram 
till avloppspumpen. Allt detta inklusive avloppspumpen görs av en 
entreprenör.

• Ny WC-fastighet på Snedskär med 3 WC varav 1 är utrustat för 
handikappade med handfat, rördragning och el. Kostnadskalkylen fordrar 
att BSS-medlemmar bygger.

• Vatten till bryggor, klubbhus, hamnkaptenshus och bastu görs av 
Snedskärs medlemmar. Inkopplingspunkten är vid inkommande ledning 
från Nordanskog vid den nya avloppspumpen.



Förslag på ledningsdragning 
Nordanskog till Snedskär

Ledningarna går in mellan A- och B-
bryggan

Ett nytt WC-hus byggs på markerad 
plats vid enen.

Pumpenheten placeras nedanför WC-
huset så tillräcklig fallhöjd erhålles

WC



Rekommenderad lokalisering på Snedskär

• En lämplig plats för en 
ny toabyggnad finns 
mellan A och B-bryggan 
där det går en liten stig 
till klubbhuset. På bilden 
syns den stora enen och 
lampan på bryggan. 

• Byggnaden bör ligga vid 
enen och pumpen 
placeras närmare 
bryggan för att få 
önskad höjdskillnad. 



Pumpstation från Xylem (Flygt)

• Pumpstationen levereras av Xylem 
(Flygt). 

• Det yttre kärlet har dia 880 och 
höjd 860 mm och är gjord i 
polyeten med dubbel vägg med 
mellan-liggande isolering. 
Vätskevolymen är maximalt 250 l. 
Inloppet har dia 100 mm och 
utlopp dia 50 mm. 

• Pumpen är Flykt’s tuggerpump 
MP3069.170 HT-250. I systemet 
ingår också Flygts pumpstyrning 
FGC-211/S5, Flygt nivågivare 
LTU 601 och Flygt larmvippa. 

• Pumpen kan få full service i 
Norrköping.

 



Nytt WC-hus - footprint



Nytt WC-hus - sidovy



Avgifter
Ledningsrätt, 1000 m 50 SEK/m SEK 50 000

Bygglov WC-hus   SEK 5 869

Anslutning Nodra VA   SEK 232 813 

Summa   SEK 288 682

       

Årliga avgifter      

VA-avgift   SEK/år 4 806

Förbrukningsavgift per år 200 m3/år SEK/år 4 624

Summa årliga avgifter   SEK/år 9 430



Summa Investeringskostnader

VA-system till Snedskär, Häv & Gräv SEK 750 000

Nytt WC-hus på Snedskär SEK 170 000

Vatten till bryggor och hus SEK 20 000

Anslutningsavgift + ledningsrätt + 
bygglov

SEK 290 000

Oförutsett SEK 150 000

Summa SEK 1 380 000



Projektfinansiering
Projektet kan påbörjas redan 2021. 

Huvuddelen av projektet utförs 2022 med mål att toaletterna fungerar 2022.

En totalkostnad för projektet uppskattas till 1 380 000 SEK 
Målsättning är att hålla Snedskärsavgiften oförändrad
 
• Beviljat LOVA-bidrag från Länsstyrelsen totalt 777 600 SEK, 

    varav 75%, 583 200 SEK, betalas ut vid projektstart
• Medel från BSS kassa 500 000 SEK
• Medlemslån 300 000 SEK år 2022 för att kunna hålla ett acceptabelt kassaflöde
• Medlemslånet kunde vara i form av förbetalda avgifter. Medlemslånet

    motsvarar 115 årsavgifter eller 29 avgifter under 4 år
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