Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2018-02-27

§ 64
Medborgarförslag - Åtgärder för miljömål Hav i balans
samt levande kust och skärgård. KS 2017-460

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Avslå medborgarförslaget eftersom kommunen redan idag har som målsättning att
verka för ett kretsloppssamhälle och att ett långtgående arbete för detta pågår bl.a.
genom att bevaka utvecklingen inom avloppsrening samt bedriva ett aktivt
uppströmsarbete. Att föreskriva urinseparerande system vid alla nya detaljplaner
bedöms inte vara lämpligt.
2 I övrigt informera förslagsställaren att VIVAB redan idag arbetar för möjliggörande av
förbättrad avloppsrening.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-08.
Medborgarförslag om miljömål i Falkenberg, 2017-10-03.
Vatten och Miljö i Väst AB, yttrande, 2018-02-01
Sammanfattning av ärendet
Anders Källström har lämnat ett medborgarförslag som i korthet innebär att kommunen
ska:
 Satsa på avlopp i kretslopp. Vid planläggning av nya områden och i detaljplaner ska
kommunen föreskriva att endast urinseparerande toaletter är tillåtna.
 De kommunala reningsverken bör snarast uppgraderas till högsta tekniska reningsnivå.
 Avloppsreningsverket vid Smedjeholm bör förses med nya reningssteg som tar bort
mikroplaster, såväl som bakterier samt miljögifter.
 Det är också viktigt att dagvattenutsläppen till reningsverket från villor o dyl. på
landsbygden upphör.
 Anläggningen i Ullared bör också uppgraderas enligt ovanstående och avloppsvattnet
ska omledas från utsläpp i Högvadsån till utsläpp i skogsmark.
Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) har beretts möjlighet att yttra sig över
medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsavdelningen har därefter gjort en bedömning och
presenterar förslag till beslut.
Ekonomi
I nuläget har inte utförts någon ekonomisk bedömning. Förslaget har granskats utgående
från verksamhetsaspekter samt miljömässiga och juridiska perspektiv.
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Forts § 64
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagsställarens syn på vikten av att skydda våra hav
och kustvatten samt att arbeta mot ett kretsloppsanpassat samhälle. Kommunens skyldighet
att ordna vattentjänster styrs av § 6 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Om det
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning
eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall
kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet tillgodoses genom en allmän vaanläggning. Vattentjänstlagen i sig beskriver inte val av teknisk lösning förutom att
kommunen ska upprätta förbindelsepunkter för vatten och avlopp. Inom kommunens
ansvarsområde är det dock troligen inte möjligt att belasta fastighetsägarna med ökade
kostnader för t.ex. urinseparering.
Det traditionella vattenburna systemet för hantering av spillvatten tillsammans med
modern avloppsrening fungerar väl med hänsyn till återvinning av näringsämnen och
reduktion av smittoämnen. I ett modernt avloppsreningsverk finns också förutsättningar att
bryta ned vissa läkemedelsrester. Man kan också förvänta sig höggradig avskiljning av
mikroplaster. När avloppsreningsverken avskiljer komponenter som inte är nedbrytbara
hamnar dessa ämnen antingen i det grovrens som skickas till förbränning eller i
avloppsslammet. Detta kan t.ex. förutsättas gälla vissa fraktioner av mikroplaster,
tungmetaller med flera ämnen.
Många oönskade ämnen i spillvattnet kan förutsättas härröra från människors konsumtion.
Det är alltså inte så att fekalier eller urin från människor är fritt från oönskade ämnen. I ett
längre perspektiv behöver vi få bort icke nedbrytbara och oönskade ämnen från kretsloppet
genom att minimera användningen av dessa ämnen i samhället. Om man önskar testa
alternativ till traditionella system bör man noggrant beakta hygieniska aspekter. Olika
tekniska lösningar för att samla in fraktioner (urin, fekalier, svartvatten) kan utgöra
alternativ till va-lösningar för enskilda fastigheter eller grupper av fastigheter. Kommunens
samhällsbyggnadsavdelning har t.ex. ansökt om LOVA-bidrag för att undersöka
förutsättningarna för kretsloppsanpassad VA-försörjning i Asige.
Att minska mängden dag- och dräneringsvatten till avloppsreningsverken ingår i VIVAB:s
uppdrag och är ett ständigt pågående arbete. Mot bakgrund av ovanstående föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att förslagsställaren ska informeras om att VIVAB
redan idag arbetar för möjliggörande av förbättrad avloppsrening.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) tilläggsyrkande mot avslag
och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C)
yrkande.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-02-28 och anslaget 2018-03-01.
Utdragsbestyrkande
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