Medborgarförslag: Alternativ utredning om Vatten/Avlopp i
Sörbyarna
På 30 år har det inte investerats i VA i Sörbyarna. I och med att Kronan och andra områden
prioriteras kommer vi att få vänta minst 30 år till. Kommunen vill växa med 10 000 till
invånare. Med ett kommu- nalt fungerade vatten/avlopp skulle Sörbyarna kunna bistå med
tusen av dessa invånare.
Den lösning kommunen hänvisar till är att ordna en- skilda avlopp. Att ha ett enskilt avlopp är
och kan bli en extrem utgift för den enskilde fastighetsägaren. Dels blir anläggning dyr att
anskaffa sen ska den grä- vas om ca var 15 år och vid en eventuell inspektion kan det krävas
att det ska ske snabbare. Enligt natur- vårdsverket står de enskilda avloppen för mer övergödning än de kommunala avloppen trots att antalet som nyttjar dessa är en tiondel. Även
Luleå Kommun medger att enskilda avlopp inte är en bra lösning för vår natur.
Detta gör att nuvarande VA beslut lägger en död hand för nybyggen och utveckling i
Sörbyarna.
Vi har förståelse för att anlägga helt nytt blir väldigt dyrt men varför har ingen alternativ
utredning gjorts? Nu för tiden går det att effektivisera avloppsanlägg- ningar mycket tack vare
reclining. Detta innebär att man gjuter nya plaströr i dom gamla betongrören som finns. Detta
gör att avloppsrören blir mycket effekti- vare. Sen finns det även kompletterande lösningar
om Va-nätet inte skulle hinna med under vissa perioder. För vatten kan det vara vattentorn
som fylls upp under natten vilket gör att det finns vatten till alla på morgo- nen när dom ska
duscha. För avlopp finns det lik- nande lösningar med dammar där vattnet/avloppet
mellanlagras förrän det nattetid pumpas över till det kommunala avloppet.
Vi anser att kommunen måste ta sitt ansvar och åt- minstone utreda hur många fler fastigheter
i Sörbyar- na som skulle kunna ansluta sig om ovanstående punkter genomfördes samt till
vilken kostnad. Vår förhoppning är att en sådan utredning skulle visa att minst 500 fastigheter
i Sörbyarna kan ansluta sig och detta till en bråkdel av kostnaden mot att anlägga nytt.
Därför kräver vi att en alternativ VA utredning görs som undersöker hur många fler hushåll i
Sörbyarna som kan ansluta sig tack vare reclinade rör, vattentorn och dammar.
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