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Till:

UMEVA
VA-chef Per Grünhagen 
E-post: per.grunhagen@umeva.se

Kopia:

Umeå kommun Umeå kommun
Hans Lindberg Anders Ågren
E-post: hans.lindberg@umea.se anders.agren@umea.se

Vattenförsörjningen på Holmön

Hej Per,

Holmöns vattenförsörjning idag och i framtiden är ett återkommande 
orosmoment och frågan om denna har nu väckts av olika personer till 
Holmöns Byamäns samfällighetsförening. 

Orsaken är att dessa inte har fått tillåtelse av Umeva att ansluta sig till 
vattenledningsnätet på grund av risk för bristande leveranskapacitet. 
Samt har vattentillgången tidvis varit alltför låg med restriktioner som 
följd.

Detta innebär naturligtvis ett problem för den enskilde fastighetsägaren 
och de evenemang som hålls på Holmön som t.ex Visfestivalen, men 
kanske framför allt för den framtida utvecklingen av Holmön med inflyttare
och som besöksmål.

Bygglov ges numera inte utan att vattentillgången är säkrad. Därmed är 
det svårt för nya familjer att etablera sig på Holmön.

Kartan på nästa sida är hämtad ur ”Holmön – Umeås utpost i Kvarken, 
Strategier för framtiden, Kommunstyrelsen 2013 01 15”  och visar 
byggnadsplaner som i dagsläget inte kan genomföras på grund av 
vattensituationen.
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Beskrivning av vår nuvarande vattensituation

Vid vårt styrelsemöte den 13 juli 2015 hade Birgitta Frizdotter vänligheten 
att besöka oss och beskriva den nuvarande vattensituationen på Holmön 
och de åtgärder som vidtagits för att säkra vattentillgången. Vi fick också 
möjlighet att ställa frågor.
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Av Birgittas redogörelse framgick bland annat att vattenverkets kapacitet 
2014 höjts med ca 30 % enligt denna bild :

                                                       
Som man kan se är genom olika 
åtgärder både mängden Råvatten in 
och Renvatten ut betydligt större än 
tidigare.

Förbrukningen visas i denna bild:

                                                        
Här syns tydligt det som är Holmöns 
dilemma när det gäller vatten-
försörjningen. Nämligen att förbruk-
ningen varierar kraftigt under året. 
Under högsäsong vid speciella 
arrangemang är förbrukningen hela 
10 ggr högre än under lågsäsong. 
Vilket givetvis ställer höga krav på 
vattenverkets leveranskapacitet.

Utredning om   Holmöns     vattenförsörjning     i     framtiden

I en tidigare e-post till mig angående projektet med en vattenledning från 
fastlandet till Holmön, beskrev Du situationen:

Projektet med en vattenledning från fastlandet är utredd och det finns 
inga förutsättningar att få en bra lösning om man man skall garantera 
vattenleveranserna.
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Umeva levererar vatten till de kunder som ligger inom det 
verksamhetsområde som kommunfullmäktige har beslutat. Vad vi har 
konstaterat så har kommunen inte tagit beslut om något verksamhets-
område på Holmön trots att Umeva har haft en viss verksamhet på 
Holmön.

Vi håller på att utreda vad som gäller för Holmön och vilka 
förutsättningarna är, sedan är det upp till kommunen att besluta om 
Umeva även i fortsättningen skall leverera vatten på Holmön. 

Ett fortsatt driftansvar för Umeva kommer med all säkerhet att aktualisera
finansieringsfrågan eftersom Umevas ekonomi via lagstiftning har en 
ekonomi som skall vara separerad från kommunens ekonomi. Det innebär 
i praktiken att brukarna/de boende på Holmön skall betala för nyttan. 

Umeva håller på med en utredning som förväntas vara klar vid årsskiftet 
och då hoppas vi ha svar på vattentillgången på vår vattentäkt, 
leveranskapacitet från vårt vattenverk och även var de boende tar sitt 
vatten. För att få svar på det sistnämnda har vi skickat ut en enkät där 
svarsfrekvensen varit dålig.

Enkäten

Enkäten som ska ha gått ut till alla, både fast- och fritidsboende och 
oavsett vilken vattenlösning man har, är ungefär denna:

1. Om du äger fastighet på Holmön, ange fastighetsbeteckning eller 
adress.

2. Typ av fastighet: Ange ett alternativ Privat, Arrende eller Annat.

3. Aktuell dricksvattenlösning: Välj ett alternativ (typ 1 Kommunalt, typ 
2 Egen brunn, typ 3 Vattenförening, Har ej vatten i fastigheten.

4. Aktuell dricksvattenlösning: *Om brunn belägen på annan fastighet, 
ange fastighet.

5. Aktuell dricksvattenlösning: ** Om kommunalt vatten via förening 
ange förening.
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6. Övriga frågor synpunkter eller kommentarer.

Det var en digital enkät som man kunde fylla i på internet via en länk till 
Umevas hemsida.

I styrelsen i samfälligheten är det dock bara en eller två personer som är 
säkra på att de har mottagit den. Om det är så att den inte nått samtliga 
på Holmön är det förstås en förklaring till att svarsfrekvensen varit låg. 
Dessutom kan det ha inverkat att den helst skulle besvaras digitalt. 

Med tanke på den låga svarsfrekvensen föreslår Samfällighetsföreningen 
att enkäten skickas ut igen och denna gång med svarsporto samt att man 
gör reklam för den på Holmöns hemsida www.holmon.com för att öka 
intresset för den.

Verksamhetsområde     eller     avtalslösning     för     Holmön     i     framtiden

Holmön ingår idag inte i ett verksamhetsområde utan vi har en 
avtalslösning för finansieringen av vattenförsörjningen. Skulle Holmön i 
framtiden bli ett eget verksamhetsområde finns möjligheten för Umeå 
kommun att besluta om sk särtaxa.

”Särtaxa när kostnaderna avviker betydligt från det normala

Kostnaderna för att bygga ut och driva en allmän VAanläggning i ett 
omvandlingsområde är ofta betydligt högre än för verksamhetsområdet i 
övrigt. I de fall kostnaderna ”i beaktansvärd omfattning” avviker från vad 
som är normalt för en liknande utbyggnad, är huvudmannen (i detta fall 
UMEVA) enligt lag skyldig att ta ut en avgift som harmoniserar med 
kostnaderna. Detta genom tillämpande av så kallad särtaxa.”

Regler för vatten och avlopp i tillväxt och omvandlingsområden, Antagen 
av kommunfullmäktige år 2009.

Särtaxa har genomförts t.ex i Stöcksjön vilket inneburit högre avgifter för 
brukarna. Här gäller det dock avlopp vilket i dagsläget inte är aktuellt att 
reglera på Holmön, men principen är densamma.
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UMEVA, Erfarenheter av särtaxa i omvandlingsområden, Johanna Lindgren,
2009.

När man beslutar om framtida vattenlösningar för Holmön bör man 
betänka de mycket speciella förhållanden som råder. För bofasta och 
fritidsboende är nuvarande kapacitet på vattenverket fullt tillräcklig men 
den kraftigt ökande förbrukningen vid speciella tillfällen gör att 
kapaciteten ändå måste dimensioneras för en 10 ggr högre förbrukning. 
För att få full kostnadstäckning för detta är det knappast rimligt att slå ut 
kostnaderna på nuvarande abonnenter.

Beträffande försöken med vattenledning från fastlandet

Försöken att dra en vattenledning över Kvarken till Holmön har avbrutits 
efter att flera läckor på grund av nötningsskador inträffat. Så har t.ex  
strömstyrkor på 8 knop uppmätts i djuprännan vilket innebär en stor 
påfrestning på ledningen. 

Att landa ledningen i Byviken förbi Lillhällan där förhållandena är särskilt 
svåra kan också inneburit extra problem.

Samfälligheten föreslår att man, om det i framtiden blir aktuellt att göra 
ett nytt försök med vattenledningen över Kvarken, bör utreda att dra den 
längs den gamla telekabeln, alternativt längs den nya elkabeln, då både 
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strömmar och bottenförhållanden är bättre där än längs den sträckning 
man valde sist.

Eventuellt skulle man också kunna pröva en samförläggning med den 
elkabel som blir aktuell om en framtida vindkraftspark byggs på Holmön. 
På en fråga till projektören Gröna Holmön AB har denne svarat så här:

”Detta är en fråga som än så länge är hypotetisk men får vi ett tillstånd så
är det sannolikt intressant för Umeå kommun att samförlägga sin 
vattenledning eftersom kostnaden faller drastiskt när all behövlig logistik 
finns på plats.”

Slutord

Om Du har möjlighet att vidare utveckla tankarna kring olika taxelösningar
för Holmön och de följder de kan innebära vore vi tacksamma för detta. 
Men vi förstår också att det kan vara svårt att föregripa den utredning som
nu pågår.

Förutom vårt förslag att skicka ut en ny enkät för att få ett bästa möjliga 
beslutsunderlag och överväga en annan sträckning för vattenledningen 
från fastlandet vill vi också framföra följande önskan.

I den tidigare citerade ”Holmön – Umeås utpost i Kvarken, Strategier för 
framtiden, Kommunstyrelsen 2013 01 15” sammanfattas ambitionerna för 
Holmön bland annat i dessa punkter:

- Det ska vara möjligt att bo, arbeta och bedriva verksamheter på Holmön.

- Bofast befolkning på Holmön. Minst 100 personer i en nära framtid.

- Ökad bebyggelse för året runt- och fritidsboende på Holmön.

- Grundläggande tillgång till viktiga samhällsfunktioner.

- Holmön ska vara målpunkt för turism och stärka sin ställning som
  besöksmål i Umeå kommun.

Holmöns Byamäns samfällighetsförening hoppas att Umeå kommuns 
politiker har dessa kloka ord i åtanke när de beslutar om Holmöns framtida
vattenförsörjning!
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Holmön den 22 juli 2015

Med vänliga hälsningar

……………………………………...................
Sven Nordblad, vice ordf.

För Holmöns Byamäns samfällighetsförening

E-post: sven.nordblad@gmail.com
Telefon: 070-59 55 174
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