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Redovisning av beredd motion ~ Enskilda avlopp i kretslopp, 
motionär Göran Eriksson (C) 

Sammanfattning 
Kmmnunfullmäktige beslutade 2014-03-24, § 7, att överlämna inkommen 
motion till kommunstyrelsen for beredning. 

I motionen fareslås att en kretsloppspolicy antas för nya eller ändrade 
enskilda avloppsanläggningar i likhet med den avloppspolicy som 
Södetiälj e kormmm antagit. Vidare foreslås att en motsvarande policy antas 
för nya bostadsområden som ligger utanfor idag befintliga V A-områden. 
Slutligen föreslås att VA-verket ges i uppdrag att projektera en 
hygieniserin.gsanläggning i samråd med Håbo LRF. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljö- och tekniknämnden 
och tillständsnänmden för yttranden. 

Förvaltningens beredning 
Av tillständsnämndens yttrande så framkommer att nämnden anser att 
nyckelfrågan .i motionen är omhände1tagandet av avfallet från enskilda 
avloppsanläggningar och i den frågan så svarar avfallsavdelningen i miljö
och teknik:fårvaltningen for hela rådigheten. Bygg- och miljöfOrvattningen 
är dock tveksam till spridning av avloppsslam på åkrar då slammet generellt 
innehåller höga metallhalter och andra miljögifter. 

Av miljö- och tekniknämndens yttrande framkommer att kommunen i 
dagsläget har ingått ett avtal med Relita AB som hämtar slam från de 
ensldlda avloppen i Håbo kommun. Vidare har komm1men ett avtal med 
Käppalaförbundet och Uppland-Bro kommun för att avleda avfallet via 
ledningsnät från Upplands-Bro till Käppalaverket Slammet rötas fOr 
biogasproduktion som sedan används som fordonbränsle for att dli.va SL:s 
bussar samt for uppvänrming av bostäder på Lidingö. Rötresten, som 
k-varstår efter biogasproduktionen, är certifierat och användas som gödsel 
inomjord-och skogsbtuk. Kretsloppet är dä.rmed sluten. 

Nämnden konstaterar även att det är en ekonomisk fårdel för kommnnen att 
fortsätta med den befintliga hanteringen slammet från ensldlda avlopp. 

Nämnden anser att en projektering av en hygien.iseringsanläggni.ng i H åbo 
kommun inte är nödvändigt i dagsläget eftersom kommunen har en säker 
hantering av slam från enskilda avlopp där näringen tas till vara. I framtiden 
kan det här vara en bra lösning for nya enskilda avloppsanläggningar. 

Kmmntmstyrelsens f'Orvaltning konstaterar utifiån nänmdernas yttranden att 
Håbo kommun idag har en fungerande, kretsloppsanpassad och ekonomiskt 
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fårdelaktig hantering av avfall från enskilda avlopp. Mot balegrund av detta 
så föreslår förvaltn ingen att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och telmiknämndens beslut 2014-08-25, § 75 

Tillståndsnämndens beslut 2014-06-16, § 50 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-10-07, § l 09 

Kommunstyrelsens förslagtill beslut 201 4-10-20, § 136. 

styrelsen foreslår att motionen ska avslås. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Christiru1 Nordberg (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
Fredrilc Anderstedt (S) yrkar; med instä1mnande från Agneta Hägghmd (S), 
att motionen ska avslås. 
Göran Eriksson (C) yrkar att motionen bifalls. 

Omröstningsordning 
Efter debatten noterar ordfåranden att fårutom redovisade yrkanden 
föreligger även styrelsens avslagsfårslag. Ordfåranden fareslår därefter att 
fullmäktige först utser ett motförslag till styrelens förslag. Därefter prövas 
detta mot styrelsens forslag till beslut. Fullmäktige godkäruwr ordningen. 

Nordbergs (MP) yrkande om "besvarad" ställs därefter mot Erikssons (C) 
bifallsyrkande och ordfåranden finner att fullmäktige utser Erikssons (C) 
bifallsyrkande som motförslag till kommunstyrelsens fårslag om avslag. 

Slutligcn prövas styrelsens avslagsförslag mot Erikssons (C) bifallsyrkande 
och finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsexpediering 
Tillslåndsnä.nmden 
Miljö- och tekniknämnden 
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