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Svar Motion 8/2018 om enskilda avlopp
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Reservation:
Lars Tängden (C), Ingrid Sundbom (C), Elisabeth Tängdén (C), Kenneth
Isaksson (M), Marie Viberg (C) och Harry Bäckström (C) reserverar sig
till förmån för Ingrid Sundboms bifallsyrkande.

Ärendesammanfattning
Motionen yrkar att ett system införs vid hanteringen av enskilda avlopp
som på ett effektivt och hållbart sätt tar hänsyn till både fastighetsägaren
och miljönyttan, samt att möjligheten att göra undantag stärks i kravet om
åtgärder för enskilda avlopp. Därtill yrkar man att inventeringen av
enskilda avlopp stoppas tills ovanstående att satser har förankrats
politiskt.
Enskilda avlopp klassas enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet
och kommunen har en skyldighet att genomföra tillsyn på sådana
verksamheter. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från
vattentoalett om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening
än slamavskiljning. Detta innebär att det är olagligt att inte ha en
fungerande avloppsanläggning om vattentoalett är ansluten till
anläggningen.
I Robertsfors kommun finns det cirka 3000 enskilda avlopp. Flertalet av
dessa är gamla och uppfyller inte Naturvårdsverkets nuvarande krav på
rening då de består av enkammarbrunnar utan någon form av
efterföljande rening. Flertalet av de enskilda avloppen saknar dessutom
tillstånd och enligt 13§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet
(1998:899) krävs det tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en
eller flera vattentoaletter ska anslutas till.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2014 fastställdes de av
Samhällsbyggnadskontoret/Miljös föreslagna åtgärdsgränser för enskilda
avlopp i kommunen. I dessa framgår bland annat att anläggningar som
medför omedelbara miljö- och hälsorisker samt anläggningar utan vare
sig slamavskiljare eller längre gående rening ska beläggas med förbud.
Under Kommunstyrelsen sammanträde den 24 februari 2015 fastställdes
nya föreslagna åtgärdsgränser för bedömningar av enskilda avlopp i
kommunen. Det finns alltså bedömningsgrunder som är fastställda av
Kommunstyrelsen sedan tidigare.
Sveriges riksdag har fastställt sexton nationella miljökvalitetsmål. Sju av
dessa påverkas av utsläpp från små avlopp. Målen beskriver den kvalitet
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och det tillstånd för Sveriges miljö och dess natur- och kulturresurser som
är miljömässigt hållbart på lång sikt. Inventering av enskilda
avloppsanläggningar är en del i arbetet med att uppnå målen och det är
upp till alla kommuner att se till målen uppnås.
Det är bara mellan en och tre procent av anläggningarna som byts ut varje
år och i nuvarande tempo kommer det ta decennier tills de berörda
anläggningarna är åtgärdade. Utsläpp av orenat avloppsvattnet kan
förorena dricks- och badvatten, skada människors hälsa och ge dålig lukt.
Orenat avloppsvatten bidrar också till övergödningen och syrebrist i våra
sjöar, vattendrag och hav. Bara 10 procent av alla hushåll i Sverige har
små avlopp, men sammantaget släpper de ut lika mycket övergödande
och smittspridande ämnen som de 90 procent av hushållen som är
anslutna till kommunala reningsverk.
Även om en fastighet inte ligger i direkt anknytning till ett vattendrag så
kommer orenat avloppsvatten som släpps ut till marken att infiltrera
genom marken och ned till grundvattnet. Det förorenade grundvattnet
leds sedan till närliggande vattendrag och bidrar till bland annat
övergödning. Därför är det viktigt att även fastigheter som inte ligger
nära vatten åtgärdar sina enskilda avlopp om de har brister. Vid
inventering i Robertsfors kommun har vattenskyddsområden prioriterats
och sen har även Länsstyrelsen inkommit med en lista på prioriterade
områden där de anser att åtgärder för enskilda avlopp behöver utföras.
Det finns många olika lösningar som godkänns för enskilda avlopp och
dessa olika lösningar varierar en hel del i pris. Det är upp till var och en
vilken lösning man vill installera och hur mycket det ska kosta.
Kommunen föreslår inga lösningar utan det är upp till varje
fastighetsägare att välja vilken av alla godkända lösningar som passar just
för dem.
Alla beslut som fattas vid inventeringen av enskilda avloppen är
överklagningsbara och flera av fastighetsägarna som fått förbud riktade
mot sig på sina avloppsanläggningar har överklagat besluten och yrkat på
att avloppsanläggningen ligger långt ifrån vatten eller att de inte har råd.
Några av förbuden har överklagats hela vägen upp till Mark- och
Miljödomstolen men än så länge har inget förbud upphävts. Eftersom
Mark- och Miljödomstolen avslagit överklagningarna så skulle det bli fel
om kommunen ändrar bedömningsgrunderna.
Mot bakgrund till ovanstående föreslås att motionens samtliga att-satser
avslås.
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Beslutsunderlag:
- Motion 8/2018
- Tillägg till motion
- Komplettering gällande motion 8/2018 - Enskilda avlopp
dat. 2019-05-02
- Protokoll SHBU 190513 § 86, s.35
- Protokoll AU 190520 § 119, s.46
Yrkande:
Ingrid Sundbom (C): Yrkar bifall på motionens att-satser.

Beslutsordning
Ordförande ställer Ingrid Sundboms bifallsyrkande mot Arbetsutskottets
förslag till beslut och finner att Arbetsutskottet vinner bifall.

Omröstning begärs
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för att besluta i enlighet med Arbetsutskottets förslag
Nej-röst för att besluta om avslag enligt Ingrid Sundboms yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningsresultat: med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Ledamot/Tjänstgörande
ersättare
Patrik Nilsson (S)
Lars Tängdén (C)
Sara Mi Liljeholm (S)
Ingrid Sundbom (C)
Mona Andersson (S)
Marie Viberg (C)
Gun Ivesund (S)
Harry Bäckström (C)
Carl-Johan Pettersson (S)
Elisabeth Tängdén (C)
Robert Lindgren (S)
Kenneth Isaksson (M)
Per Boström Johansson (S)
Summa
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