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Beslutet om åtgärderna beslutades den 15 december 2010, men först 
den fjärde mars i år nådde handlingarna nästa instans.  

Kommunslarv sinkar 
VA-lösning på Björn 

BJÖRN (ST) 

 

När kommunala beslut fattas ska de snabbt gå vidare till nästa instans. Men när det gäller 

ärendet om avloppen på ön Björn blev det fel och handlingarna fastnade i den byråkratiska 

beslutskvarnen.  

- Det är värdelöst att det är på det här sättet. Jag kan bara beklaga, säger Eric Isacson på 

miljökontoret. 

 

Under sommaren gjorde miljökontoren en inventering av vatten- och avlopp på ön Björn. 

Miljönämnden beslutade att det är lämpligt fastigheterna ansluts till det kommunala 

vattenledningsnätet. Men handlingarna kom på villovägar och ärendet fördröjs i månader. 

 

Under sommaren gjorde miljökontoren en inventering av vatten- och avlopp på ön Björn. 

Miljönämnden beslutade att det är lämpligt fastigheterna ansluts till det kommunala 

vattenledningsnätet. Men handlingarna kom på villovägar och ärendet fördröjs i månader. 

Nu pågår arbete med vattenledningar i området vid Skatan, precis vid Björn. 

Under sommaren 2010 gjorde miljökontoret en inventering av vatten- och avloppsledningarna 

på ön Björn som ligger utanför Skatan i Njurunda. Resultatet visade på att de flesta 

avloppslösningarna på ön inte uppfyller de reningskrav som finns. Undersökningen låg sedan 

till grund för ett beslut i miljönämnden som slog fast att avloppsfrågorna på Björn bör lösas 

genom ett allmänt verksamhetsområde. Det vill säga att de kopplas till det kommunanala 

vatten- och avloppsnätet. Fastigheterna på ön bör också anslutas till Skatans reningsverk. 

Det beslutet togs den 15 december i fjol men på vägen mot stadsbyggnadsnämnden hände 

något och handlingarna kom aldrig fram. Och hade det inte varit för en privatpersons undran 

hade ärendet förmodligen förskjutits ännu mer. 

- Vi blev uppmärksammade på det när en av de boende hörde av sig, säger Erik Isacson, 

miljöhandläggare på miljökontoret. 

Enligt miljökontorets diarium expedierades handlingarna den 21 december med destination 

stadsbyggnadskontoret. Men där har man inte fått in något och enligt Eva Sjöstedt, 

registrator på stadsbyggnadskontoret vid Sundsvalls kommun, registrerades handlingarna 

först den 4 mars i år. Nu på onsdag har stadsbyggnadsnämnden sammanträde och där 

kommer ärendet om avloppen på Björn inte behandlas. Tidigast blir det vid nästa 

nämndssammanträde, den 13 april, vilket betyder att slarvet har fördröjt ärendet med minst 

tre månader. 

- Det är jättetråkigt vi kände att vi skulle rappa på den här processen eftersom det redan 

pågar va-arbeten ute i Galtström och Lubban. Det hade ju varit lämpligt att de hade kunnat ta 

vid med arbetena på Björn också, säger Eric Isacson. 

På miljökontoret kommer man nu att förändra rutinerna för att samma sak inte ska upprepas 

igen. Hur det ska ske är inte beslutat men klart är att man ska se över systemet. 

- Det som hänt är allvarligt. Den här gången är det den här typen av ärende men nästa gång 

kanske det handlar om något som får mer direkta konsekvenser. Beslut som har fattats 

måste naturligtvis expedieras så snart som möjligt, säger Isacson. 
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