
Mötesanteckningar samråd Skatans ARV 

Plats: Skatans skärgårdspensionat 

Tid: 2010-04-15  19:00 

Närvarande: 

Arne Lindvall Alnö, Skatan  
Peter Brugge  Galtströmsv. 140  
Per-Åke Nilsson Skatan 210 
Elisabet Fogelqvist Skatan 186  
Jannie Håkonsen Skatan 142  
Göran Sahlin Skatan 209 
Donald Sjöbom Myrbodarna 140  
Lars Asplund Vasavägen 80, 17752 Järfälla 
Bertil Röhs  Kvissleby, Skatan 
Kjell Sundström Sundsvall, Skatan 110 
Lennart Nilsson Thulegatan 10, Sundsvall 
Lars Dahlqvist Skatan 147 
Anders Åsander Björn 170 
Robert Näsström  Skatan 230 
Göran Sjöbom Skatan 182 
Lennart Persson Skatan 220 
Ingeli Gagner Skatan 203 
Elisabeth Zetterberg Skatan 124 

Erik Isacson  Miljökontoret Sundsvall 
Annalie Hernriksson Miljökontoret Sundsvall 
Stig Johansson Miljökontoret Sundsvall 

Erik Norin  Sweco 

Tomas Larsson MittSverige Vatten 
Gunilla Edmark MittSverige Vatten 
Anna Stenlund MittSverige Vatten 

 

Anteckningarna kommer att bifogas i anmälan, men kan även fås på begäran av MittSverige 
Vatten eller miljökontoret. Ett exemplar kommer även att skickas till Elisabet Fogelqvist som 
lägger ut det på föreningen Skatans egna hemsida. 

 

Gunilla Edmark hälsar alla välkomna och förklarar kort vad som menas med ett samråd. 
Gunilla fortsätter sedan att kort berätta och visa verksamhetsområdena Lubban, Galtström 
och Skatan samt lite om Skatans historia och framtid. 

Gunilla förklarar med hjälp av en processbild (se bilaga 1) över Skatans avloppsreningsverk 
hur själva reningen går till i det nya verket. Reningen sker satsvis och i nu läget renas ca 1 sats 
per dygn under vinterhalvåret och under sommaren med högre belastning ca 1½ sats. Verket 
har kapacitet att köra 6 satser per dygn. 



Erik Norin, Sweco gick igenom den preliminära Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 
gjorts på MittSverige Vattens uppdrag, och miljöeffekter med nya belastningen från 
Galtström-Lubban. 

Enligt MKB´n är belastningen på recipienten i dagsläget låg. Påkoppling av avloppsvatten 
från Galtsröm-Lubban innebär en fördubbling av belastningen.  

Recipientprovtagningar är gjorda utanför Skatan sedan 1970-talet. Se bifogad bilaga från 
Sweco 

Bakteriehalten i provtagningspunkt 3 (vid utloppsledningen) är något högre än vid övriga 
provtagningspunkter. 

En fråga om risken för att vattnet blir otjänligt vid en högre belastning ställdes. Erik Norin 
anser att vi ligger långt ifrån gränsvärdena och att risken är liten. Hela recipienten håller idag 
badvattenkvalité. 

Erik går igenom hur bedömningen av Skatans recipient ser ut med avseende på 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Provpunkt 2 är gulmarkerad men halterna är dock 
måttliga. 

Erik bedömer att utsläppet från avloppsreningsverket med den nya belastningen (även om 
man då räknar in området Björn och belastningen skulle upp gå till 1000 pe) inte ger någon 
försämring av vattenkvaliteten. Nuvarande påverkan från enskilda avlopp bidrar starkt. 

För att förbättra förutsättningarna ytterligare finns förslag att förlänga avloppsledningen 
ytterligare 200 m ut.  

Synpunkter framkom från åhörarna att detta inte är tillräckligt utan ledningen bör dras längre 
ut till 6-7 m djup för att komma förbi ”tröskeln”. Om utsläppsslangen mynnar på 6-7 meters 
djup några hundra meter längre ut jämfört med nuvarande, kommer allt avloppsvattnet att 
först ledas in i Björköfjärden, innan det så småningom blandas upp i ytligare vatten (0-3m) 
och förs ut till havs. Detta betyder att E-coli och medicinrester och allt annat som vi varken 
kan mäta, än mindre ta bort ur avloppsvattnet kommer in i Björköfjärden, som redan är 
belastad med dåliga avlopp. Detta leder till att utsläppsledningen bör dras till en punkt 
utanför Furuskär, d.v.s. Alternativ 1.Erik menar att avloppsvatten är varmare än omgivande 
vatten och därför finns en möjlighet att det ändå kommer över ”tröskeln”. 

MittSverige Vatten tar till sig funderingarna om längre avloppsledning i kommande 
utredningar. 

 Strömningsförhållanden i området är inte uppmätta. 

Annalie Henriksson, miljökontoret förklarade att det är noga med anmälans innehåll för att 
ha ett bra beslutsunderlag. 

Erik Isacson, miljökontoret menar att tillsynen är ett bra verktyg för att se över verksamheten 
och att de kan ställa krav på MittSverige Vatten om det behövs. 

En synpunkt som framkom var att E-coli är en bra indikator för avloppsvatten . E-coli kan 
också användas som en indikator på massor med ämnen som reningsverket inte kan ta bort, 
exempelvis medicinrester som hormoner från p-piller m.m. (Hormoner är riktigt besvärliga 
mot marina organismer, som byter kön, blir tvåkönade och/eller blir infertila.). COD, tot-P 
och BOD inga problem eftersom avloppsreningsverken är byggda för att ta hand om dessa.  



En fråga om MittSverige känner till planerna med kanalbygget och hur det kan påverka 
ställdes. Man vill också att det tas hänsyn till detta i den framtida planeringen och utreder 
påverkan bättre. En dom angående kanalbygget kommer att ges av Miljödomstolen i maj. 

 

 

De frågor som Erik Norin, Sweco tar upp i MKB´n är: 

- Transporter vid en belastning på 1000 pe skulle innebära ca 8 slamtömningar per år 
vara av ca två måste utföras under sommartid. Renset hämtas med ordinarie 
sophämtning och ca två tunnor kommer att användas och dras ut till vägen av 
MittSverige Vattens personal vid tömningstillfällena. Kemikalietransporterna kommer 
att öka. 

- Buller kommer att öka med ökande transporter 
- Lukt förväntas inte öka. Renshanteringen som kan ge upphov till viss lukt hanteras 

inom hus och i slutna säckar. 
- Elenergianvändningen kommer att öka, men detta skulle öka oavsett var reningen 

görs. 
- Kemikalieanvändningen kommer att öka. 
- Positivt är att ett befintligt verk kan nyttjas. 

 

En synpunkter som framkom var om det kommer att låta mycket om den nya 
renshanteringen.  Gunilla Edmark svarade att den kommer att stå inomhus och pressar och 
skruvar är tysta. 

En annan synpunkt som framkom på mötet var att det faktiskt luktar ibland.  Tomas Larsson 
svarade att det var vi inte medvetna om. Inga sådana klagomål har framkommit till oss. 
MittSverige Vatten vill gärna ha reda på detta för att kunna åtgärda problemet. Vi har 
regelbunden tillsyn men för att det ska bli bra behöver vi ha in synpunkter. 

 

En diskussion om enskilda avlopp uppkom och Tomas Larsson framhöll att de enskilda 
avloppen runt Skatan bidrar i större grad till belastningen av recipienten än reningsverket. 

Stig Johansson, miljökontoret berättade att området Björn ska utredas med avseende på 
avloppsfrågan. 

En fråga som då ställdes var hur det blir med avloppsfrågan mot Myrbodarna och 
Skrängstabodarna? Erik Isacson , miljökontoret svarade att det idag inte finns någon tidplan 
för dessa områden men det kommer att komma. Intresset för anslutning till det kommunala 
VA-nätet är stort i området. 

Stig Johansson, miljökontoret berättade att det är många stora byggnationer på gång inom 
kommunen som kräver resurser. Han nämnde Alnö och Lubban-Galtström som några 
exempel. Detta kommer inte att vara klart förrän 2014-2015 och innan detta är klart mäktar 
man inte med så mycket till.  

Idag är det 8 fastigheter på Björn med enskilt avlopp som släpper inne i viken, de andra har 
sina utlopp på andra sidan. 



 En fråga ställdes om den gamla soptippen Lomyren. Den ligger på en gammal myr och 
farhågan var att den  läcker och bidrar med föroreningar till Björköfjärden Prover tas i bäcken 
och föroreningsmängden ökar ju närmare Björköfjärden man kommer. Det är nog även 
enskilda avlopp samt skogs- och jordbruk som bidrar. Tippen ska sluttäckas och 
grundvattenrör är satta i tippen men analysresultaten är inte klara. 

Tomas Larsson berättade att kostnaden för utbyggnaden av Lubban-Galström kommer att 
kosta ca 15-20 miljoner och det kan då jämföras med utbyggnaden av kommunalt va på Södra 
Alnö som kommer att kosta ca 200 miljoner. 

Det som kostar är bland annat: 
- Ledningsdragning till varje fastighet med egen pumpstation så kallad LTA. 
- Konsultutredning 
- Markarbete 
- Utbyggnation på verket ( för att få plats med renshantering) 
- Utloppsledning, ca 3000 kr/m. Om vi måste dra ut den ytterligare ökar kostnaden och 
vattnet måste dessutom pumpas ut. En pumpstation kostar ca 500 000 kr. 

 

Erik Norin, Sweco presenterade en karta (se bilaga) med alternativa utloppslösningar för att 
nå 10 m djup. 

Alt. 1 med pumpstation ca 5 miljoner kronor 
Alt. 2 med pumpstation ca 6,5 miljoner kronor’ 

Vi en pumpstation måste dessutom ett bräddavlopp finnas och detta måste beaktas. 

Åhörarna tycker att alternativ 1 är den bästa lösningen. Gunilla Edmark svarar att kostnaden 
är den samma som för ett nytt avloppsreningsverk. 

Frågan om varför vi inte bygger ett avloppsreningsverk i Galtström istället, ställdes. Gunilla 
Edmark svarade att det är inte så lätt att hitta en bra placering för verket och dessutom är det 
bättre att optimera de verk vi redan har idag. 
 

 

Vid anteckningarna 

Anna Stenlund 
MittSverige Vatten 


