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 Varaslättens vatten- och avlopp samfällighetsförening 
 
 
För att uppfylla de krav på hantering av avloppsvatten som beslutats av 
Naturvårdsverket började många fastighetsägare åren 2007 -2008 undersöka 
vilka möjligheter som fanns. Infiltration, markbädd eller minireningsverk var 
några av alternativen 
 
På initiativ av Ingvar Johansson, Bya Gård och Harry Stenermark ordnades i 
november 2008 ett möte i Skarstad bygdegård för att pejla intresset i Skarstad 
för en gemensam lösning där avloppet pumpas till Vara kommuns reningsverk. 
Intresset var stort och en arbetsgrupp utsågs för att utreda och lägga fram 
förslag. 
I arbetsgruppen ingick Ingvar Johansson, Harry Stenermark, Hans-Erik Brink, 
Dan Gustafsson och Per Larsson. 
 
Arbetsgruppen tog fram översiktliga förslag på dragningar och kostnader. Snart 
konstaterades att även Hällum kunde ingå i samma projekt. De längre 
ledningarna balanserades av flera brukare. Arbetsgruppen utökades med 
Kenneth Blomstervall och Leif Gundberg. 
  
På fastigheterna finns brunnar (grävda eller borrade) med höga halter av järn, 
mangan och kalcium i vattnet och ibland otillräcklig tillgång. Inriktningen blev 
därför att även lägga ledning för kommunalt vatten. Under tiden hade intresset 
att utnyttja fiberkabel för datauppkoppling vuxit och man planerade därför för 
en samförläggning av tomrör för fiberkabel för att senare kunna utnyttjas av en 
operatör. 
 
Under åren 2009 – 2010 fördjupades arbetet genom att ta in offerter och göra 
ekonomiska kalkyler. Via Länsstyrelsen ansöktes om bidrag s.k. LOVA-stöd för 
förbättrad vattenkvalitet. Utsikterna att beviljas stöd bedömdes vara mycket 
goda. Arbetet presenterades vid flera stormöten i Bygdegården och anmälningar 
togs in. 
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Från början hade diskussioner inletts med Vara kommun. Som landsortskommun 
och ständiga politikeruttalanden om landsbygdens stora betydelse var 
förväntningarna stora på tillmötesgående och stöd för lösning av avloppsfrågan 
utanför tätorterna. 
Efter flera skrivelser och många möten med tjänstemän och politiker kunde 
konstateras att förväntningarna inte infriades. 
 
När sedan LOVA-ansökan avslogs och kostnaderna skulle stiga ökade 
tveksamheten och en del avhopp skedde. 
 
 
 
Under 2011 hade man även i Long börjat undersöka möjligheterna att ansluta till 
kommunalt VA. Under sommaren 2011 togs kontakter mellan de båda områdena 
vilket resulterade i ett förslag omfattande Skarstad, Hällum och Long. I februari 
2012 hölls ett stormöte i Skarstad bygdegård där man beslutade att jobba vidare 
med förslaget. En interimsstyrelse valdes bestående Harry Stenermark, Sven-
Åke Brink, Hans-Erik Brink, Kenneth Blomstervall, Margareta Henricsson, 
Sören Johansson och Dan Windroth. 
 
Interimsstyrelsen tog in anbud, gjorde nya ekonomiska kalkyler och förslag på 
ledningsdragningar. Redan tidigare hade arbetsgruppens analyser visat att det 
var fördelaktigare att välja samfällighetsförening framför ekonomisk förening. I 
februari 2013 var så ”skarpt läge” med lantmäterisammanträde med bildande av 
föreningen och val av styrelse. Till styrelse valdes Sven-Åke Brink (ordf.), 
Margareta Henricsson (sekr.) Kenneth Blomstervall (kassör), Hans-Erik Brink, 
Valter Fahlgren och Ivan Hildingsson. C:a 150 fastigheter anslöts. 
 
Till entreprenör antogs Empower AB (med underentreprenören Kristian Larsson 
Maskin och Entreprenad). Under projekteringen hade samarbete etablerats med 
Skandinavisk Kommunalteknik AB och beslutats att deras pumpar skulle 
användas. I augusti 2013 kunde markarbetena påbörjas och kunde tack vare mild 
vinter pågå nästan oavbrutet till sommaren 2014. I samma grävning hade då 
byggts ett fibernät för den nybildade Varaslättens Bredband ekonomisk förening. 
Slutbesiktning kunde ske 2014-11-26.  Totalkostnaden för projektets c:a 75 km. 
ledningar blev 24,7 milj. kronor vilket stämde mycket väl med den kalkylerade. 
Sammanlagt ingår 168 fastigheter med 173 anslutningar. Häri ingår också ett 10-
tal fastigheter från Vara utanför tätorten liksom ett 10-tal från Jung. 
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