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Medborgarförslag om att förbättra vattenkvalitéten i Lomtjärn 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Återremiss av medborgarförslag om att förbättrad vattenkvalitet i Lomtjärn 
till miljö- och bygg för yttrande. 
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Leif Lundberg har lämnat in ett medborgarförslag om att förbättra vatten-
kvalitéten i Lomtjärn, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige ör beslut 
senast 27 oktober 2014.  
_____ 
 
Älvsbyns Energi AB, Roger Viklund har yttrat sig i ärendet. 
 
Lomtjärn rymmer ca 8000 m3 om man räknar med ett snittdjup på 2 m.  
Ca 250-300 m3/vecka spolas bort. Spolvattnet innehåller möjligen en något 
förhöjd halt av mangan och järn och har en alkalinitet på ca 60mg/l. 
För övrigt är det ett rent vatten. Mängden innebär att vi skulle omsätta hela 
Lomtjärn med spolvatten på ca 30 veckor. 
 
Ett utjämningsmagasin bör byggas på ca 150 m3 nedanför vattenverket för en 
jämn fördelning av vattnet över tid och för att slippa grumling av vattnet i 
Lomtjärn. 
 
En porlande bäck skulle därmed kunna anläggas intill kanten på Lomtjärn. 
En utredning av hur spolvattnet skulle påverka vattenkvaliteten i Lomtjärn 
måste göras först och då min kunskap stannar vid dricksvatten bör någon 
med kunskap om sjövatten göra den. 
 
Kostnaden för genomförandet är svår att beräkna men torde hamna på ca 
300-400 000 kr som engångskostnad och nästan ingen löpande driftkostnad 
sedan investeringen är gjord. Detta är kostnad för utjämningsmagasin och 
ledning. 
 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för vidare 



 

 

handläggning och därmed anses medborgarförslaget vara besvarat. 
 
Matilda Wiklund (c) föreslår att ärendet återremitteras till miljö- och bygg för 
yttrande.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds (c) förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 
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