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Datum

Diarienummer

2020-11-13

KS 2019/772

Kommunstyrelsen

susanne.larsson@trelleborg.se

Motion, Gråvattenbrunnar för husbilar
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-27 § 40 att ge tekniska servicenämnden i
uppdrag att utreda hur brunnar för gråvatten respektive svartvatten kan anordnas,
att i samråd med AB Visit Trelleborg, ta fram förslag på lämpliga platser inom sitt
verksamhetsansvar, samt att återrapporteras till kommunfullmäktiges sammanträde
i oktober. Tekniska nämnden beslutade 201014 att yttra sig i enlighet med
förvaltningens förslag, att översända delrapporten till kommunfullmäktige och att
återkomma med en slutlig redovisning senast i december 2020.
En förutsättning för att utreda anläggandet av tömningsanläggningar är vetskap om
behovet och vilket flöde det ger i ledningarna. Det har inte varit möjligt att exakt
beräkna behovet. En överslagsräkning gällande kostnad finns i ärendet.
Maglarpsrondellen intill OKQ8 har liksom Gislövs småbåtshamn tagits bort som
möjliga platser. Dalabadets camping är lämplig placering. Beddingestrand kan
fungera om Q-star är intresserade. Kontakter har tagit med andra kommuner för att
få veta hur de har arbetat, men svaren har inte gett något användbart underlag än.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse motion-gråvattenbrunnar för husbilar daterad 2020-09-28 KS
2019/772
§ 43 Beslut gällande motion- Gråvattenbrunnar för husbilar TSN 2019/515
Motion avseende gråvattenbrunnar för husbilar från Söderslättspartiet daterad
2019-10-08
§40 Beslut gällande motion- Gråvattenbrunnar för husbilar Dnr KS 2019/772
Mailkonversation med berörda parter i ärendet
Mailkonversation med utvalda kommuner
Tekniska servicenämndens yttrande 20201014 §106

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige
att godkänna tekniska servicenämndens delrapport

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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att uppdra åt tekniska servicenämnden att återkomma med en slutlig redovisning i
mars 2021.

Beslutet skickas till
Tekniska servicenämnden
Visit Trelleborg
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Ärendet
Tekniska servicenämndens yttrande 20201014 §106.
En förutsättning för att utreda anläggandet av tömningsanläggningar av denna typ
är vetskap kring behovet och vilket flöde det ger i ledningarna. Det har inte varit
möjligt att få några exakta siffror på hur stort behovet av en tömningsanläggning
är, motionen ger inget konkret underlag och då husbilsanvändandet rör sig i en
kommersiell gråzon är det svårt att ge en säker prognos kring behovet. Efter samtal
med både AB Visit Trelleborg och ägaren på Dalabadets camping så har frågan
kring behovet inte heller kunnat besvaras.
Kostnad för anläggandet av en tömningsplats:
VA kommer ta ut en anslutningsavgift utifrån gällande taxa och berörd fastighets
utformning. Det kommer tas ut bruksavgift löpande under året och eftersom det är
en kommersiell verksamhet gäller tilläggsbestämmelserna enligt ABVA.
VA behöver få en beställning innan kostnaden kan beräknas exakt men en
överslagsräkning ger:
 Anslutningsavgiften kan ligga på upp till 500 000:- men blir troligtvis
billigare.
 Är flödet större än vad ledningen tillåter idag behöver det byggas om, även
detta till en kostnad.
 Mellan 50 000-70 000:- i driftkostnader/år.
Att anlägga vid Maglarpsrondellen intill OKQ8 har dömts ut av VA-avdelningen
då avloppssystemet som finns på platsen inte skulle klara en sådan eventuell
belastning
Enligt tidigare utredningar och nya samtal är arrendatorn vid Dalabadets camping
positiv till att en gråvatten- och latrintömningsstation skulle kunna anläggas vid
fastigheten. Nya samtal har bekräftat detta. Det gör att denna plats bör vara lämplig
för anläggandet.
Gislövs småbåtshamn har funnits med tidigare som möjlighet för plats för
anläggandet av gråvatten- och latrintömning. Denna plats har efter samtal med
ansvarig över småbåtshamnarna också tagits bort ur listan på tänkvärda platser.
Servicehuset som nämnts i tidigare skrivelser är i nuläget redan beställt och ingen
projektering har gjorts för att kunna möta en eventuell tömningsplats för gråvatten
och latrin.
Förslaget på Q-starmacken Beddingestrand ses som en ok plats av VAAvdelningen. Q-star har kontaktats för att få ett svar om intresse finns för att
anlägga en brunn på deras fastighet och har fram till 2020-09-28 inte svarat.
VA-syd har kontaktats för att ge information gällande kring hur de har gått till väga
om de varit med vid liknande anläggningar. Svaret från dem har varit att de aldrig
arbetat med denna typ av anläggning och att det enbart är privata aktörer som
tillhandahåller den servicen inom deras område.
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Olika kommuner i Skåne har tillfrågats för att få information kring hur de har
arbetat. Få har besvarat frågan, de som har svarat är Tomelilla, Båstad och
Simrishamn. Av de kommuner är det enbart Simrishamn som svarat att de just nu
arbetar med tankar kring en ställplats men de har inte svarat på fler mail efter det.

