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Samhällsplaneringsnämnden

Reviderad taxa för slangdragning vid tömning av enskilda
slamanläggningar
Förslag till beslut
1. Komplettering av gällande Slamtaxa för fastland och skärgård, bilaga 1 och 2,
med avgift för slangdragning vid tömning av enskilda slamanläggningar
godkännes.
2. Samhällsplaneringskontoret uppdras återköpa slang till vidimerad kostnad, efter
ansökan från anläggningsägare. Kostnaden belastar samhällsplaneringsnänden.

Beslutsnivå
1. Kommunfullmäktige
2. Samhällsplaneringsnämnden

Bakgrund
Arbetsmiljöverkets skärpta krav, bilaga 3, om att tunga slangdragningar i samband med
tömning av enskilda anläggningar skulle upphöra, uppfattades av många kommuner,
däribland Värmdö, som att det var fastighetsägarens ansvar att införskaffa slang för att
underlätta tömningen.
På grund av detta gick kommunen ut med uppmaning till fastighetsägare med
anläggningar som kräver längre slangdragning än tio meter, att införskaffa egen slang
för att få tömning utförd. Då kommunen uppfattat att det var fastighetsägarens ansvar att
tillhandahålla slang ändrades även taxan för 2014 så att den avgift som tidigare tagits för
extra arbete för längre slangdragning togs bort för både fastland och skärgård.
Arbetsmiljöverket skickade 2013-09-10 ut ett missiv, bilaga 4, om att deras tidigare
information varit både otydlig och felaktig, och att den fått negativa konsekvenser för
fastighetsägarna.

Bedömning
Den avgift som tidigare togs ut för arbetet med tunga slangdragningar i Slamtaxan för
fastland och skärgård behöver återinföras.
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De fastighetsägare som införskaffat slang på grund av kommunens uppmaning, erbjuds
att kommunen återköper slangen till vidimerad kostnad men blir då debiterade den extra
avgiften vid tömning.
De fastighetsägare som önskar behåller den slang de köpt, eller som på annat sätt har
utfört någon åtgärd för att minska dragmotståndet till de krav arbetsmiljöverket ställer,
slipper den extra avgiften vid tömning.
Ekonomiska konsekvenser

Den ekonomiska konsekvensen av erbjudandet om återköp av slang blir svår att
uppskatta då det är svårt att bedöma hur många som önskar betalar för extra
slangdragning i förhållande till de som behåller slangen för att vid varje tillfälle få en
billigare tömning.
Konsekvenser för miljön

Inga konsekvenser för miljön bedöms uppkomma
Konsekvenser för medborgarna

Medborgarna får en möjlighet att välja:
1 anlita entreprenören för åtgärd, vilket medför en extra kostnad
2 själv utföra åtgärd för att minska dragmotståndet, vilket inte medför extra kostnad.
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