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Till Direktionen för SMOHF 
 
Vår målsättning i vår kontakt med SMOHF har från början varit att få igång en dialog och diskussion 
för att gemensamt hitta de, för miljön, bästa möjliga lösningar som kan installeras på våra öar till en 
rimlig kostnad. Våra enträgna försök att skapa denna dialog med tjänstemännen på SMOHF har visat 
sig meningslös och vi vände oss därför till Direktion. Vi är nu naturligtvis mycket besvikna på att 
Direktionen inte ens har haft energi att formulera ett eget svar och därmed tagit möjligheten att tillföra 
något nytt utan enbart valt att anta en tjänstemannaskrivelse som säger sådant som redan är känt. 
 
Det borde ha stått klart för både SMOHF och dess Direktion att de allmänna råden som idag används 
inte är någon bra vägledning för att bedöma enskilda BDT-avlopp och det är bl a av denna anledning 
som HaV fått regeringens uppdrag att ta fram nya föreskrifter. Föreskrifter som varit ute på remiss och 
därmed är väl kända för tjänstemännen på SMOHF. För oss är det mycket svårt att förstå att 
Direktionen och SMOHF inte tar möjligheten att anpassa sina bedömningar till HaV’s förslag. De 
allmänna råd som idag används ger stora möjligheter till anpassningar och enskilda bedömningar, 
något som vi många gånger påtalat och även diskuterade när vi träffades i april. Vi inser naturligtvis att 
varken SMOHF eller Direktionen kan skapa föreskrifter som strider mot Miljöbalken men detta har 
heller aldrig varit aktuellt, eller ens intressant.  
 
I tjänstemannaskrivelsen, som ni beslutat delge oss som svar på vår skrivelse och vårt gemensamma 
möte, diskuteras både HaV’s nya föreskrifter och andra närliggande kommuners agerande. T ex 
nämns de tester som planeras i Norrtälje och att HaV’s förskrifter passerat remisstadiet men trots 
detta finns inte en rad till motiv att inte hörsamma vår önskan att göra halt i processen för att ge både 
SMOHF och fastighetsägarna en möjlighet att skapa en framgångsrik process som präglas av 
öppenhet och transparens där vi dessutom, gemensamt, kan nå en hög miljöeffektivitet. Att både 
Länsstyrelsen och HaV har poängterat behovet av tydlighet och transparens i processen med enskilda 
avlopp för att därigenom skapa förståelse hos fastighetsägarna och då även nå effektivitet i 
implementationen torde även framgått för SMOHF. Den bortre tidsgräns som finns är 2021 och att 
skjuta den pågående processen något år framåt kan därför inte innebära något problem. Stora 
förenklingar i processen blir uppenbara när väl nya föreskrifter finns på plats och ett större urval av 
testade och godkända produkter borde även finnas tillgängligt på marknaden.  
 
Vi har många gånger påtalat och gjort tydligt att vi på intet sätt vill ”komma undan” utan vill hitta bra 
lösningar men att insatsen måste stå i proportion till effekten. Detta påtalas även i de allmänna råd och 
riktlinjer som idag används. Att importera granflis från Finland, kräva fosforfälla i ett BDT-avlopp eller, 
som Martin Timell gör i TV, spränga bort kubikmetervis av berg i strandkanten kan, enligt oss, inte 
anses rimligt för ett BDT-avlopp med mycket begränsad belastning.  
 
Vi får nu sätta våra förhoppningar till att HaV’s föreskrifter träder i kraft inom en snar framtid men även 
att de överklaganden som nu är i processen öppnar vägen för nya effektiva, rimliga lösningar och en 
process möjlig att förstå för fastighetsägarna. 
 
 
Aime Must och Ingvar Berg,  Ornöboda (representerande 45 fastighetsägare) 
Bosse Sjöberg, Fiversätraö (representerande 102 fastighetsägare) 
Peter Folke, Söderviken på Ornö (representerande 122 fastighetsägare) 
Mikael Winber och Stefan Norlin, Gränöarkipelagen (representerande 178 fastighetsägare) 
Kjell Bojler och Gunnar Huss, Mefjärd (representerande 83 fastighetsägare) 
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Torbjörn Nordström 
Mefjärd 
070-7503211 
 
 
 


