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§ 43 Motion - Gråvattenbrunnar för husbilar
Dnr TSN 2020/85

Ärendebeskrivning
Söderslättspartiet föreslår i motion till kommunfullmäktige 2019-10-08 att
kommunfullmäktige ger tekniska servicenämnden i uppdrag att utreda hur brunnar
för gråvatten kan anordnas. Motionärerna ser ett behov av fler ställen att tömma
husbilars och husvagnars spillvatten från kök och dusch, så kallat gråvatten.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-27 att bifalla motionen, att ge tekniska
servicenämnden i uppdrag att utreda hur brunnar för gråvatten respektive
svartvatten kan anordnas, att ge tekniska servicenämnden i uppdrag att, i samråd
med AB Visit Trelleborg, ta fram förslag på lämpliga platser för grå- och
svartvattenbrunnar inom sitt verksamhetsansvar samt att uppdragen återrapporteras
till kommunfullmäktige senast i maj 2020.

Beredning
Utöver tekniska serviceförvaltningen har Visit Trelleborg AB och
arbetsmarknadsförvaltningens näringslivsavdelning tagit del av
motionen. Tekniska serviceförvaltningen ser positivt på ett anläggande av
tömningsanläggningar för grå- och svartvatten. Tömningsanläggningar underlättar
för kommuninvånare och besökare med husbil eller husvagn att göra rätt för sig
genom att kunna göra sig av med sitt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt.
Tömningsplatser för campingfordon får också ses som ett sätt att stimulera
besöksnäringen.
Är fastigheten där faciliteten avses att placeras inom verksamhetsområde för
spillvatten kan VA-avdelningen efter godkänd ansökan och efter erlagd
anläggningsavgift ta emot avloppsvattnet så länge det uppfyller ABVA (allmänna
bestämmelser för vatten och avlopp). Placeras en anläggning på annans fastighet så
är det dem som skall göra ansökan till VA samt vara
betalningsansvariga. Kostnader för anslutningen måste avtalas och beror bl.a. på:
- Befintligt ansluten fastighet – måste beräkna tillkommande lägenhetstal och ev.
tillkommande yta. Lägenhetstalet i detta fall får beräknas utifrån vilka mängder
som skall tillåtas släppas samt vad vattnet innehåller.
- Ej ansluten fastighet: samma som ovan men även servisledningsavgift och
förbindelsepunktsavgift.
Visit Trelleborg får under sommaren dagligen frågor om grå- och
svartvattentömning. Man ser behov av att det finns både tömning för grårespektive svartvatten på samma plats. Visit Trelleborg menar att det är bra om
tömningsanordningarna även kan användas av turistbussar. Man upplever från Visit
Trelleborg att husbils- och husvagnsfolket som har tömningsbehov inte har något
emot att köra någon mil för att tömma. Att ha två tömningsstationer i kommunen är
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full tillräckligt. För att referera till en annan kommun så har Varbergs kommun,
som är en stor turistkommun och med Varberg som är en riktig sommarstad, totalt
tre anläggningar utspridda i kommunen. Längs sydkusten finns idag möjlighet till
tömning av tankar i Skanörs hamn och i Ystad marina.
Vägvisning och skyltar med information om var gråvatten- och
latrintömningsstationer finns är viktigt. Tillgången till servicen ska självklart också
kommuniceras i alla digitala kanaler såväl som i relevant tryckt
informationsmaterial.
Visit Trelleborg föreslår tre primära lokaliseringar att vidare utreda för gråvattenlatrintömningsstation; Maglarpsrondellen-intill OKQ8, Dalabadet/Trelleborgs
Strand samt Gislövs småbåtshamn.
1. Maglarpsrondellen – intill OKQ8: Här passerar husbilar/husvagnar på väg till
och från Trelleborgsområdet såväl de som passerar Trelleborg österifrån, de som
kommer med färjorna och de som kommer norr ifrån på E6:an. Platsen fångar även
upp husbilar/husvagnar som kommer på 108:an norrifrån då det är skyltat från
108:an till Hedvägens förlängning. Denna lokalisering bör även vara bäst lämpad
för att kunna tillhandahålla servicen till turistbussar.
Arbetsmarknadsförvaltningens näringslivsavdelning har varit i kontakt med ägaren
till OKQ8 och har fått till sig att det finns möjlighet att arbeta för att en
tömningsanläggning kan placeras på tomten till drivmedelsstationen.
Enligt Tekniska serviceförvaltningens VA-avdelning är dock platsen som
föreslagits olämplig på grund av att avloppssystemet som finns i området är LTA
(lågtrycksavlopp) och därmed pumpbaserat. Om man antar att tömningar är
säsongsberoende innebär det att pumpar etc kan komma att ”bega” igen under
längre stillestånd.
2. Dalabadet/Trelleborg Strand: Här finns redan idag tömningsmöjligheter som
kan byggas på och därmed kunna nyttjas även av dem som inte är gäster på
campingen. Arrendatorn är välvilligt inställda till detta. Lokaliseringen fångar upp
husbilar/husvagnar på väg österut såväl de som passerar staden västerifrån som de
som kommer med färjorna.
3. Gislövs småbåtshamn: I Gislövs småbåtshamn finns redan idag möjligheten till
avloppstömning för fritidsbåtar. Denna anläggning kan troligtvis anpassas för att
kunna serva även husbilar och husvagnar. Upphandlingsunderlag för ett nytt
servicehus i hamnen är under framtagande. Anläggning för grå- och svartvatten
från husbilar och husvagnar i anslutning till servicehuset skulle kunna vara ett
alternativ.
Vidare utredning: Tekniska serviceförvaltningen ser att, utifrån de tre tänkbara
lokaliseringarna Maglarpsrondellen, Dalabadet/Trelleborgs Strand och Gislövs
småbåtshamn, ska vidare utredning göras gällande exakta platser för två stycken
tömningsanläggningar. Utredningen ska vidare redovisa kostnadskalkyler,
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finansieringsförslag, där man även tagit hänsyn till en eventuell avgift för
tillhandahållen service, driftkostnader och driftansvar.
Det allmänna avloppssystemet är dimensionerat för ett visst flöde, vilket ger att det
även krävs utredning gällande vilka volymer det handlar om samt vattnets
beskaffenhet – är det jämförbart med hushållsavloppsvatten eller är det ”tjockare”?
Innan beslut kan fattas måste också analysresultat på ett representativt vatten
erhållas.
Vidare utredning bör ledas av tekniska serviceförvaltningen i samarbete med Visit
Trelleborg AB och arbetsmarknadsförvaltningens näringslivsavdelning.

Yrkande
Göran Gärtner (M) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats:
- att föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt teknisk servicenämnd att låta
teknisk serviceförvaltning i tillägg utreda om det går att anlägga en gråvattenbrunn
i anslutning till Q-star macken i Beddinge (ett fjärde alternativ).

Beslutsgång
Tilläggsyrkandet bifalles.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag samt
att föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt teknisk servicenämnd att låta
teknisk serviceförvaltning utreda motionen vidare i enlighet förvaltningens förslag
att föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt teknisk servicenämnd att låta
teknisk serviceförvaltning i tillägg utreda om det går att anlägga en gråvattenbrunn
i anslutning till Q-star macken i Beddinge (ett fjärde alternativ).
att översända yttrandet till kommunfullmäktige som eget yttrande i ärendet.
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