SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Bygg- och miljönämnden

Plats och tid

Sportcentrum torsdagen den 10 september 2020 kl. 15:00-15:55

Beslutande

Ledamöter

Ann Lewerentz (M) (ordförande)
Stefan Lindskog (C) (vice ordförande)
Marcus Granström (S) (2:e vice ordförande)
Annette Tagesson (M)
Åsa Malmström (M)
Kjell Jansson (M)
Boris Andersson (C)
Ulf Zakrisson (L)
Sören Åkerblom (S)
Ethel Söderman Sandin (S)
Karl-Göran Edberg (SD)
Roger Harvidsson (SD)
Lars Nilsson (ROOP)
Gabriel Liljenström (MP)
Alexander Bejermyr (C) ersätter Martin André (L)
Britt Storm (S) ersätter Lennart Svenberg (S)

Ersättare

Björn Sandberg (SD) (Distans)
Ingela Brinkefeldt (V) (Distans)

Övriga närvarande

Anna Keskitalo (förvaltningsdirektör)
Johan Andersson (bygglovchef)
Louise Svensson Grape (tf miljö- och hälsoskyddchef)
Monica Lejon (SRMH) (Distans)
Gitte Binder (nämndsekreterare)

Justerare

Marcus Granström

Justeringens plats och tid

samhällsbyggnadskontoret , 2020-09-17 15:00
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Bygg- och miljönämnden

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§89-109

Gitte Binder
Ordförande
Ann Lewerentz
Justerande
Marcus Granström

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-10

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-18

Förvaringsplats för protokollet

samhällsbyggnadskontoret

Datum för anslags nedtagande

2020-10-09

Underskrift
Gitte Binder
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Ärendelista
§89

Val av justerare

§90

Ändringar i föredragningslistan

§91

Allmän information

§92

Delgivningar/Meddelanden

§93

Anmälningar för kännedom

§94

Anmälan delegationsbeslut

§95

Redovisning av delegeringsbeslut

§96

Bygglov för tre tvåbostadshus - etapp 2

§97

Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder utan
startbesked
Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder utan
startbesked
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus

§98
§99
§100
§101
§102
§103
§104

Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av markåtgärder utan
marklov och startbesked
Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten
Föreläggande vid vite att vidta åtgärder gällande fordon och avfall inom
vattenskyddat område
Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

§105

Föreläggande vid vite att vidta åtgärder avseende gödselförvaring och
urinbrunn
Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

§106

Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

§107

Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

§108

Uppdrag att utreda anmälnings- och/eller tillståndsplikt för enskilda
dricksvattentäkter.
Besvara motion angående bestämmelser för slamtömning

§109

Justerandes sign
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§89

Val av justerare
Marcus Granström utses till justerare. Justering sker på samhällsbyggnadskontoret den 17
september 2020 kl. 15:00.
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§90

Ändringar i föredragningslistan
Inga ändringar i föredragningslistan.

Justerandes sign
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§91

Allmän information
Bygg- och miljödirektör Anna Keskitalo, bygglovchef Johan Andersson och tf miljö- och
hälsoskyddchef Louise Svensson Grape informerar om
1.
2.
3.
4.
5.

Justerandes sign

prickmark
tillsyn restauranger
vildsvin och gäss
överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut
delegationsbeslut
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§92

Delgivningar/Meddelanden
Delgivningar/Meddelanden läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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§93

Anmälningar för kännedom
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälningar
BMN 2020-1-11
BMN 2020-124-1
BMN 2020-136-1
BMN 2020-137-1
BMN 2020-138-1
BMN 2020-139-1
BMN 2020-140-1
BMN 2020-141-1
BMN 2020-142-1
BMN 2020-166-1
BMN 2020-168-1
BMN 2020-177-3
BMN 2020-178-1
BMN 2020-178-1.1
BMN 2020-178-1.2
BMN 2020-178-1.3
BMN 2020-152-3

Justerandes sign

Beslut § 54 Antagande av revidering av A-delen i nämndernas
reglemente
Beslut från RAÄ - Förslag till utökning av det statliga byggnadsminnet
Batteri Arholma, Arholma 1:138
Yttrande från Länsstyrelsen gällande underhållsröjning mellan
Skederids-Åby 1:1 och Salmunge 1:8
Beslut från Länsstyrelsen
Beslut §43 Antagande av VA-plan för Norrtälje kommun 2020
Beslut §44 utökning av verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster, del av Blidö 1:80
Beslut §47 Utökning av verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster 2020
Beslut §51 Reglemente för driftbudget och investeringsprojekt i
Norrtälje kommun
§40 KF ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
och nämnder i Norrtälje kommun
Borttagande och ut-transport av vindfälle på fastigheten Smara 1:2 i
Bränntorpets naturreservat, Norrtälje kommun
Beslut från Länsstyrelsen 2020-07-07, beteckning 431-16548-2020
Tillstånd till markingrepp i fornlämningsområde
Beslut från Datainspektionen
Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk
undersökning i form av schaktningsövervakning
Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk
undersökning i form av schaktningsövervakning
Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk
undersökning i form av schaktningsövervakning
Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk
undersökning i form av schaktningsövervakning
Samverkansavtal mellan Täby kommun (SRMH) och Norrtälje
kommun (Bmn)gällande lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen (2020:526)

Utdragsbestyrkande
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§94

Anmälan delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt aktbilagor antecknas till protokollet.
Rapporterade delegationsbeslut;




fattade av bygg- och miljönämndens arbetsutskott (diarium ByggR)
under tiden 2020-05-16--2020-08-15 (bil.1)
fattade av delegat (diarium ByggR)
under tiden 2020-05-16--2020-08-15

(bil.2)



fattade av delegat miljö- och hälsoskyddsenheten och BMN:s arbetsutskott (diarium
Ecos2)under tiden 2020-05-16--2020-08-15 (bil.3)



fattade av delegat SRMH livsmedelsenheten under tiden 2020-05-16--2020-08-15 (bil.4)



Anställning av personal januari-juni - samt avslutade anställningar januari-juni (bil.5)

Justerandes sign
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§95

Redovisning av delegeringsbeslut
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut
BMN 2019-5-21
BMN 2020-131-3
BMN 2020-128-3
BMN 2020-129-3
BMN 2019-5-23

Justerandes sign

Förvaltningsdirektörens vidaredelegering med bilaga undertecknad
Yttrande från bygg- och miljönämnden gällande detaljplan för
fastigheterna Yxlö 1:20 och 1:269
Yttrande samråd detaljplan Rimbo-Vallby 5:93
Yttrande från bygg- och miljönämnden gällande ändring av detaljplan
för fastigheten Högmarsö 1:15.
Ordförandes brådskade delegationsbeslut och bilaga lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Utdragsbestyrkande
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§108

Dnr BMN 2020-171

Uppdrag att utreda anmälnings- och/eller tillståndsplikt för enskilda
dricksvattentäkter.
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar

1. Ge samhällsbyggnadskontorets miljö- och hälsoskyddsavdelning i uppdrag att utreda frågan om
möjligheten att införa anmälnings- och/eller tillståndsplikt för enskilda dricksvattentäkter i Norrtälje
kommun.

Motivering
Bygg- och miljönämnden bedömer att möjligheten att införa anmälnings- och/eller tillståndsplikt för att
inrätta enskilda dricksvattentäkter i Norrtälje kommun behöver utredas. Med anledning av de ständigt
aktuella frågorna om vattenkvalité och vattentillgång samt det höga exploateringstrycket som råder i
Norrtälje kommun finns det ett behov av att, inom utpekade geografiska områden, kunna reglera
inrättandet av enskilda dricksvattentäkter.
Bygg- och miljönämnden ger därför Samhällsbyggnadskontorets miljö- och hälsoskyddsavdelningen i
uppdrag att utreda möjligheten till att införa anmälnings- och /eller tillståndsplikt för enskilda
dricksvattentäkter i Norrtälje kommun.

Bakgrund
I Norrtälje kommun krävs det i dagsläget ingen anmälan eller ansökan för att inrätta enskilda
dricksvattentäkter oavsett var man befinner sig i kommunen. Med anledning av de ständigt aktuella
frågorna om vattenkvalité och vattentillgång samt det höga exploateringstrycket som råder i Norrtälje
kommun har det uppstått ett behov av att kunna reglera inrättandet av enskilda dricksvattentäkter
Det finns möjlighet att i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
införa anmälnings- och/eller tillståndsplikt för inrättande av enskilda dricksvattentäkter. Innan en
sådan förändring kan göras i de lokala föreskrifterna krävs dock en utredning av kommunens
områden och vilka som i så fall skulle omfattas av denna anmälnings- och/eller tillståndsplikt.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2020-08-04
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-27 § 166

Justerandes sign
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§109

Dnr BMN 2020-67

Besvara motion angående bestämmelser för slamtömning
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
anta nedan yttrande som sitt eget
Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har av kommunstyrelsen ombetts att yttra sig över en motion från
Sverigedemokraterna angående bestämmelser för slamtömning. Slam från enskilda avlopp är ett
avfall som ingår bland de avfallsfraktioner som kommunen har ansvar för att behandla. Tillstånd kan
dock ges för fastighetsägare att omhänderta avfallet på den egna fastigheten om detta kan göras
utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ansökan om eget omhändertagande av
slam görs till Bygg- och miljönämnden.
Bygg- och miljönämnden bedömer att omhändertagande och behandling av slam från enskilda
avloppsanläggningar i huvudsak ska ske via kommunens renhållningsavdelning. Med Norrtälje
kommuns stora antal fastigheter i behov av slamtömning skulle situationen lätt bli oöverskådlig om
slamtömning i egen regi godkänns för lättvindigt. Risken för förorening av grundvatten och en ökad
miljöbelastning i många av kommunens tätbebyggda fritidshusområden och känsliga
skärgårdsområden skulle vara påtaglig. Bygg- och miljönämnden har inte heller de resurser som
skulle krävas för att utöva tillsyn vid ett ökat medgivande av eget omhändertagande av slam.
I de fall där eget omhändertagande av slam från enskild avloppsanläggning medges är det framförallt
där slamtömning i kommunal regi är försvårad eller omöjlig på grund av fastighetens läge. Det
medges i huvudsak när fastigheten har en slamavskiljare för bad-, disk, och tvättvatten (BDT) då
slam från sådana anläggningar bedöms vara mindre riskfyllt att hantera vid avvattning och
kompostering än vid anläggning med WC påkopplad. Ett annat skäl till att tillstånd för eget
omhändertagande kan medges är då funktionen hos avloppsanläggningen är betjänt av att
slamtömning sker regelbundet i egen regi, vilket kan vara fallet med vissa minireningsverk. Oavsett
skäl till tillstånd krävs alltid en bedömning för att säkerställa att det kan ske utan risk för människors
hälsa eller miljön.
Bygg- och miljönämnden ska se över och förbättra informationen på kommunens hemsida gällande
att ansöka om tillstånd för eget omhändertagande av slam och ta fram en särskild
ansökningsblankett för ansökan, med tydlig information om vilket underlag som behövs för att kunna
göra en bedömning i ärendet. Tillstånd för eget omhändertagande av slam ska dock enbart ges där
slamtömning i kommunal regi inte är möjlig på fastigheten eller ifall sökande har särskilda skäl.
Omhändertagande och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar ska annars ske via
kommunens renhållningsavdelning för en långsiktigt och hållbar avfallshantering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§109

Dnr BMN 2020-67

Ärendet
Beskrivning
Bygg- och miljönämnden har av kommunstyrelsen ombetts att yttra sig över en motion från
Sverigedemokraterna angående bestämmelser för slamtömning. Motionen yrkar att
kommunfullmäktige ska besluta att lokal hantering av avloppsslam, inklusive WC med kompostering,
godkänns som ett fullgott alternativ till kommunal slamhämtning och hantering. Vidare ska
informationen på kommunens hemsida ändras så att detta klart framgår.
Lagkrav
Miljöbalken (SFS 1998:808) 15 kap. Avfall
19 § Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att det krävs en anmälan till den myndighet som regeringen bestämmer eller till
kommunen för att hantera avfall med stöd av 24 § andra stycket. Lag (2016:782).
20 § /Träder i kraft I:2020-08-01/ Varje kommun ansvarar för att följande avfall inom kommunen
behandlas:
1. kommunalt avfall,
2. avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för
högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används för
a) hushållsspillvatten, eller
b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten,
3. latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och
4. bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Lag (2020:601).
20 a § /Träder i kraft I:2020-08-01/ Kommunen ska transportera bort det avfall som avses i 20 § från
den fastighet där avfallet finns, om
1. borttransport behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda
intressen, eller
2. fastighetsinnehavaren begär att kommunen ska transportera bort avfallet och det inte är oskäligt
med hänsyn till omständigheterna. Lag (2020:601).
23 § /Träder i kraft I:2020-08-01/ När kommunen planerar och beslutar hur den ska ta sitt ansvar
enligt 20 och 20 a §§ eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 22 §, ska kommunen ta
hänsyn till fastighetsinnehavarnas förmåga att själva hantera avfall på ett sätt som är godtagbart med
hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och de behov som finns för olika slag av
bebyggelse. Lag (2020:601).
24 § /Träder i kraft I:2020-08-01/ Om kommunen enligt 20 och 20 a §§ eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 22 § ska ansvara för en viss hantering av avfall, får den hanteringen inte
utföras av någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar.

Justerandes sign
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Dnr BMN 2020-67

Första stycket gäller inte en fastighetsinnehavare som på fastigheten återvinner eller bortskaffar
avfallet, om det görs utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. En åtgärd som avses i
andra stycket kan kräva anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 19 §. Lag
(2020:601).
25 § Kommunen får i det enskilda fallet ge tillstånd till avfallshantering som avses i 24 § andra
stycket, trots att tillstånd inte krävs. Lag (2016:782).
Avfallsförordning (2020:614)
5 kap. 15 § Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera eller på annat sätt
behandla avfall som inte är trädgårdsavfall och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 §
miljöbalken, ska fastighetsinnehavaren anmäla det till kommunen.
Det som sägs om fastighetsinnehavare i första stycket gäller också den som har nyttjanderätt till
fastigheten.
9 kap. 2 § Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om hanteringen av det avfall som
kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
Förutom ovanstående lagkrav gäller alltid de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. Miljöbalken (SFS
1998:808) när en åtgärd kan innebära risk för människors hälsa och miljön.
Norrtälje kommuns Avfallsföreskrifter
I enlighet med ovanstående lagstiftning finns följande bestämmelser gällande eget omhändertagande
av slam på den egna fastigheten inskrivna i Norrtälje kommuns egna Avfallsföreskrifter.
27 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall på den
egna fastigheten handläggs av ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan. Anmälan och ansökan
ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en
redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för
människors hälsa och miljön.
28 § Alla undantag som ges enligt dessa föreskrifter är personliga och upphör därmed vid byte av
fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare. Undantagen upphör även vid ändrade för- hållanden på
fastigheten. Vid ändrade förhållanden ska en ny anmälan/ansökan ske. Undantagen upphör om
avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits i anmälan eller beslut, eller om olägenheter för
människors hälsa eller miljön uppstår.
32 § Kompostering av latrin, slam och annat toalettavfall på fastigheten kan, efter ansökan, medges i
särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, så kallad förmultningsanläggning eller liknande
anläggning för omhändertagande för användning av näringsämnen. Ansökan om omhändertagande
av latrin, slam och annat toalettavfall genom egen anläggning görs hos Bygg- och miljönämnden och
ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.
Justerandes sign
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Dnr BMN 2020-67

Ekonomiska konsekvenser
För fastighetsägaren är den ekonomiska vinsten av eget omhändertagande av slam marginell.
Investeringen i material och produkter som exempelvis slamavvattnare och i vissa fall
latrinkomposter motsvaras troligtvis i många fall av kostnaden för slamtömningen. På detta
tillkommer också handläggningskostnaden från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen för handläggning
av ansökan om eget omhändertagande.
För kommunen skulle ett ökat medgivande i enlighet med motionen medföra mindre inkomster i
samband med mindre slamtömningsobjekt. En utglesning av slamtömningsobjekt i områdena skulle
samtidigt kunna ge en sämre effektivitet och därmed ökade kostnader. Ett ökat medgivande för eget
omhändertagande av slam skulle också kunna försvåra upphandlingsarbetet då det kan innebära att
förutsättningarna för slamtömning förändras snabbt från år till år. Ett ökat medgivande skulle även
innebära att mer resurser måste avsättas för tillsyn på Miljö- och hälsoskyddsavdelningen för att
Bygg- och miljönämnden ska kunna säkerställa att skyddet för människors hälsa och miljön
upprätthålls.
Riskanalys och tekniska förutsättningar
Vid ansökningar om tillstånd att omhänderta slam på egen fastighet krävs det att det görs en
ordentlig riskanalys utifrån fastighetens givna förutsättningar för att kunna omsätta det komposterade
materialet utan risk för att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Det är också av
avgörande betydelse vilken typ av avloppsslam som det ska ges tillstånd för där hanteringen av olika
typer av avloppsslam skiljer sig åt. Slamtömning i egen regi av anläggningar med WC ansluten
bedöms innebära en större risk för olägenhet såväl för människors hälsa som för miljön. Hanteringen
av WC-slam, både vid tömning, avvattning och kompostering innebär en potentiell högre
hälsoskyddsrisk än vid slamtömningar av anläggningar enbart avsedda för BDT-vatten.
För att slamtömma en avloppsanläggning i egen regi krävs det alltid att slammet pumpas till en så
kallad slamavvattnare eller annan för ändamålet likvärdig produkt för att avlägsna avloppsvatten från
slammet innan kompostering. Avloppsvattnet måste alltid kunna återföras till slamavskiljaren vid
avvattning. Slam i vått skick medför en stor tyngd att hantera vid kompostering och alla
slamavskiljare är inte konstruerade så att slamavvattning kan ske på ett enkelt och säkert sätt,
speciellt då en svår sönderdelad ”slamkaka” bildas på ytan i slamavskiljaren. En felaktig hantering
vid tömning av slammet kan medföra ökad slamflykt till det efterföljande reningssteget vilket ofta
leder till en försämrad funktion för rening av utgående avloppsvatten och så småningom en ökad
miljöbelastning.
Ett allt för frikostigt godkännande av ansökningar om tillstånd för eget omhändertagande av slam kan
komma att innebära risk för olägenhet framförallt i kommunens många tätbebyggda
fritidshusområden som ligger i känslig miljö. Här finns flertal enskilda vattentäkter med korta avstånd
från varandra samt många platser utan naturliga förutsättningar för att omhänderta näring från
avfallet. Kompostering och spridning av material under fel förutsättningar kan komma att förorena
grundvatten, sjöar och andra vattendrag samt bidra till att luktproblem uppstår i bostadsområden.
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Förvaltningens analys och slutsatser
I Norrtälje kommun finns idag cirka 24 000 slamavskiljare (WC och BDT) samt 650 minireningsverk
inlagda i Renhållningsavdelningens register för regelbunden slamtömning. Därutöver tillkommer
också drygt 6 700 slutna tankar för WC.
Slam från enskilda avlopp ingår i det avfall som kommunen ansvarar för att behandla inom
kommunen. Hantering av det avfall som kommunen ska ansvara för får inte utföras av någon annan
än kommunen eller den som kommunen anlitar. Kommunen kan dock, i enlighet med egna
upprättade avfallsföreskrifter, i det enskilda fallet ge tillstånd till eget omhändertagande av avfall på
den egna fastigheten, om den som ska hantera avfallet med stöd av tillståndet kan göra det utan risk
för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Det krävs med andra ord alltid en ansökan och ett efterföljande tillståndsbeslut för att få omhänderta
avloppsslam på den egna fastigheten. Ett sådant beslut ska alltid föregås av en bedömning i det
enskilda fallet där sökande ska ha särskilda skäl för att få denna beviljad. Särskilda skäl kan
exempelvis vara när slamtömning i kommunal regi inte är möjligt på grund av begränsad
framkomlighet för slamtömningsfordon eller där avloppsreningen är betjänt av att slamtömning sker i
egen regi. Förutsättning för eget omhändertagande av slam är alltid att det kan ske utan att risk för
olägenhet för människors hälsa eller miljön. För att kunna följa upp den egna slamhanteringen
tidsbegränsas alltid tillstånd för egen hantering av slam för att på så sätt säkerställa hur den egna
hanteringen av avfallet har fungerat under tidsperioden och ifall hanteringen kan fortsätta. Vidare är
beslutet också personbundet och förfaller när fastigheten säljs eller överlåtes till annan. Detta för att
säkerställa att en ny fastighetsägare har kunskapen och viljan att hantera avfall på fastigheten utan
att risk för olägenhet uppstår.
Lokal hantering av avloppsslam, inklusive WC med kompostering, är idag ett godtagbart alternativ
inom kommunen. Dock enbart i enskilda fall där särskilda skäl finnes. Om redovisad motion avser att
lokal hantering av avloppsslam ska godkännas som ett fullgott alternativ till kommunal slamhämtning
och hantering utan tillstånd från tillsynsmyndigheten, är detta ett förslag som går mot gällande
lagstiftning och kan därmed inte fastställas.
Från redovisad riskanalys presenteras flertal anledningar till varför eget omhändertagande av
avloppsslam på egen fastighet generellt inte bedöms lämpligt som ett långsiktigt hållbart alternativ för
avfallshantering ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Om eget omhändertagande av slam skulle bli
vanligt förekommande i enlighet med motionens syfte skulle stora krav behöva ställas på
fastighetsägare. Vid slamtömningen måste avvattning av slam praktiskt kunna ske vid
slamavskiljaren och slammet vid kompostering måste vara tillräckligt hygieniserat innan det används
som jordförbättringsmaterial. Om slamtömningen inte sker på ett korrekt sätt och/eller med
regelbundna intervall finns även risk att avloppsanläggningarnas funktioner försämras på grund av
ökad slamflykt och bräddning. I samband med att eget omhändertagande av slam skulle bli allt mer
förekommande måste samtidigt resurser för tillsyn från miljö- och hälsoskyddsavdelningen också öka
för att säkerställa att skyddet för människors hälsa och miljön upprätthålls.
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För det enklare fritidshuset, ”sommarstugan”, med låg belastning och nyttjande endast under
växtsäsong finns det möjlighet att ansöka om ett så kallat ”gråvattenfilter” för rening av BDT-vatten.
Det finns idag ett antal olika typer av ”gråvattenfilter” på marknaden där reningen sker via olika
filtertekniker och slamtömning inte är nödvändig. Denna reningsteknik bedöms vara ett alternativ
särskilt på öar i skärgårdsmiljö där slamtömning normalt sker via båt och ofta innebär svårtillgängliga
uppställningsplatser och långa slangdragningar.
Information om eget omhändertagande av slam på kommunens hemsida har noterats saknas för
kommunens invånare. Bygg- och miljönämnden ska därmed se över och förbättra informationen
gällande ansökan om tillstånd för eget omhändertagande av slam samt ta fram en särskild
ansökningsblankett med tydlig information om vilket underlag som behövs för att kunna göra en
bedömning i ärendet. För att kunna omhänderta slam från enskild avloppsanläggning på egen
fastigheten krävs det, enligt kommunens gällande föreskrifter, att tillstånd ges personligt och
tidsbegränsat. Tillstånd ska dock enbart ges där slamtömning i kommunal regi inte är möjlig eller där
sökande har särskilda skäl.
Omhändertagande och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar ska annars ske via
kommunens renhållningsavdelning för en långsiktigt och hållbar avfallshantering. Det kommunalt
insamlade slammet bör nyttjas som en energiresurs i ett större kretsloppsammanhang. Redan idag
kan sorterat WC-slam från slutna tankar efter behandling användas som näringsresurs på åkermark.
För den som vill återvinna näring från avfall på egen fastighet är det framförallt latrin från en
torrtoalett som har kretsloppspotential för den enskilde invånaren.
Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-27 § 167
Tjänsteskrivelse 2020-08-14
Motion angående bestämmelser för slamtömning
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