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Medborgarförslag om att slopa avgifter för avloppsanläggningar
Ärendebeskrivning
Bo Jakobsson anför följande i ett medborgarförslag 2012-03-20.
Jag anser att kommunens prispolitik vid enklare stugors avloppsanläggningar
är helt felaktig. På grund av de höga avgifter miljönämnden har för att söka
tillstånd för ett avlopp drar sig många stugägare för att utföra ett avlopp som
är godtagbart ur miljösynpunkt. Därför har de flesta stugor i Luleå kommun
undermåliga avlopp.
Mitt förslag är att slopa alla avgifter och ge ett bidrag till alla stugägare som
vill ha ett bra avloppssystem.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Miljönämndens yttrande
Miljöbalken anger att man inte får släppa ut avloppsvatten utan att det har
renats först, eftersom det innehåller föroreningar som kan påverka vår hälsa
och naturen, till exempel förorena dricksvattentäkter och bidra till
övergödning. Det krävs därför tillstånd från miljönämnden att inrätta en
avloppsanordning som vattentoalett ska anslutas till och det krävs en anmälan
för att inrätta en avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten.
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Miljökontoret granskar ansökan/anmälan och bedömer om avloppsanordningen är lämplig. För handläggningen uttas i år 5460 kr
(7 timmars handläggningstid) för avlopp med vattentoalett med utsläpp i
mark eller vatten, och 3120 kr (4 timmar) för avlopp utan vattentoalett, vilket
är ungefär vad andra kommuner debiterar. Handläggningen av en
ansökan/anmälan är ofta tidskrävande då man förutom granskning av
handlingar gör granneförfrågan och platsbesök, och ofta anläggs avloppet i
befintliga områden med många enskilda vattentäkter att ta hänsyn till. Om
handläggningen inte finansieras av den som ska inrätta avloppet faller
kostnaden på skattebetalarna, vilket strider mot grundtanken i
miljölagstiftningen att förorenaren ska betala (Polluter Pays Principle).
Erfarenheter från kommuners inventeringar är att 50-60% av de med enskilt
avlopp har bristfälliga anordningar. Det kan bero på att avloppen utfördes för
länge sedan, då praxis var en annan, eller för att vattenförbrukningen och
nyttjandegraden ökat utan att avloppsanordningen anpassats. Det är ofta i
samband med ombyggnation, nybyggnation eller försäljning som avloppet
uppmärksammas. Troligtvis har stugägarna ganska dålig kunskap om avlopp
och miljökontoret tror att det knappast är handläggningsavgiften som gör att
man inte vidtar åtgärder. Sett ur perspektivet att en komplett infiltrationsanläggning kostar ungefär 40-70 000 kr för att anlägga är miljönämndens
avgift en mindre del. Det är snarare anläggningskostnaden som gör att man
väljer att ha kvar en enkel standard i sin stuga, vilket också kan betyda att
miljön besparas utsläpp i mark och vatten.
Bidrag som skulle göra anläggningskostnaden något lägre har ibland använts
av kommuner som en sporre att åtgärda bristfälliga avlopp inom ett visst
område där man haft uttalade problem, t ex övergödning, och ofta med krav
på särskilda lösningar. Miljökontoret ser i dagsläget inget behov av någon
sådan morot, varken generellt eller inom ett särskilt område.
Miljökontoret anser att det utifrån medborgarförslaget inte finns rimliga skäl
för att ta bort handläggningsavgiften för anmälan eller tillstånd till enskilda
avloppsanordningar.
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Med hänvisning till miljökontorets utredning och bedömning beslutar
miljönämnden avstyrka medborgarförslaget.

Arbets- och personalutskottet
Miljökontoret föredrar ärendet.

Proposition
Ordföranden ställer miljönämndens förslag under proposition och finner att
arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå
medborgarförslaget med hänvisning till miljönämndens yttrande.
_____

Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå
medborgarförslaget med hänvisning till miljönämndens yttrande.
_____
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