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Remissyttrande
Nedanstående yttrande över Förslag till VA-plan/Finspångs kommun 2016-08-19 är avgivit av
styrelsen för Bränntorps Vägförening.
Att behov av en förvaltningsövergripande VA-plan finns torde vara ostridigt. Nedan
kommenteras de olika delarna av planen där del 1 och 2 är formalia.
Del 3 Organisation och samarbete och del 4 Förvaltningsövergripande arbete behöver ej
kommenteras.
I del 5 Inom kommunalt verksamhetsområde behöver frågeställningen kring särtaxa kraftigt
utvecklas och förtydligas då den kan vara av avgörande betydelse för kommande beslut.
I del 6 Utanför kommunalt verksamhetsområde – Enskilda avloppsanläggningar förväntar vi
oss att hänsyn tas till de nya riktlinjerna för enskilda avlopp.
I del 7 Bebyggelsegrupper utan kommunalt VA har vi frågor kring sammanställningen i
avsnitt 7.2 : 1 Behov av VA-åtgärd-klassning. På vilken grund har Bränntorp högsta värde?
Ett antal olika faktorer nämns i texten men inget om den information som ligger bakom
värdet för klassning.
2 Möjlighet enskilda lösningar. På vilken grund anses det
vara näst intill omöjligt med enskilda lösningar? Vad är det som ligger bakom?
3 Samhällsfaktorer Bränntorp torde inte vara ett utvecklingsområde utan ett
fritidshusområde vilket alltid varit fallet.
Att slutsatsen blir Utbyggnad är för oss en gåta med hänsyn till ovanstående.
Tidplanen i avsnitt 7.3 ser väldigt optimistisk ut.
Grunden för att etablera ett verksamhetsområde över en bebyggelse skall vara en
behovsprövning av vattentjänsten. I Bränntorp har andelen permanentboende minskat över
tiden och någon ny bebyggelse är ej aktuell. Karaktären av ett fritidshusområde har
förstärkts över tiden de senaste tio åren.
I del 8 Konsekvensbeskrivning är det många svepande formuleringar som behöver
konkretiseras.
I delen VA-översikt Bilaga har vi följande kommentarer/synpunkter.

Del 1 Grunder för VA-planering, del 2 Miljön i Finspång och del 3 VA-förutsättningar behöver
ej kommenteras.
I del 4 Bebyggelseutveckling delar vi inte uppfattningen om befolkningstillväxt. Vår
uppfattning är att andelen permanentboende i Bränntorp fortsätter att minska och att
antalet boende under sommartid kommer att vara oförändrat.
Del 5 Klimat och sårbarhet och del 6 Framtida utmaningar och identifierade behov behöver
ej kommenteras.
I bilaga 2 Beskrivning av bebyggelsgrupper/Bränntorp sid 35 delar vi inte utredningens
uppgift om andelen permanentboende. Aktuellt värde är under 17% och inte 21%. Processen
med avflyttningar av permanentboende pågår fortfarande.
Övrigt
Alternativet med lokala lösningar för Bränntorp är inte behandlat och behöver belysas
liksom alternativet med godkända enskilda lösningar.
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