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Anslutning av toaletter i Löka och Berg på Möja, till Bergs
VAAB

Förslag till beslut
Värmdö kommun önskar ej ansluta toalettanläggningarna i Berg och Löka på Möja, till
Bergs VA AB

Beslutsnivå
Samhällsplaneringsnämnden

Sammanfattning
Värmdö kommun och Länsstyrelsen i Stockholm samarbetar kring skötsel av två
torrtoalettanläggningar i Löka och Berg på Möja. Anläggningarna är s.k sopmajor där
det dels finns en toalettdel dels en del för att lämna sopor.
VA och renhållningsenheten samt Länsstyrelsen bekostar drift och underhåll av dessa
anläggningar liksom ett 30-tal andra sopmajor i Värmdö skärgård. Dessa anläggningar
finns till för det rörliga friluftslivet i skärgården och därför står Länsstyrelsen 60% av
kostnaden och renhållningskollektivet på Värmdö står för 40%.
Länsstyrelsen önskar inte medverka till ngn extra finansiering för anslutning av
befintliga toalettanläggningar till Bergs VAAB.

Bakgrund
Värmdö kommun underhåller i samarbete med Länsstyrelsen ett 30-tal anläggningar, där
det rörliga friluftslivet i skärgården har möjlighet att besöka torrtoaletter och lämna
sopor utan kostnad. De flesta av anläggningarna är byggda med ett statsbidrag på 90%
av Naturvårdsverket.
Anläggningarna sköts och underhålls antingen av de entreprenörer som hanterar
sophämtningen i skärgården eller av föreningar eller privatpersoner som bor i
anläggningarnas närhet.
På Möja sköts anläggningen av Löka Bergs hamnförening och för detta får de ett
skötselbidrag.
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Anläggningarna finns till för det rörliga friluftslivet och är därigenom inte en
angelägenhet för bara Värmdö kommun utan också för den organisation vi får
driftsbidrag ifrån. Då den organisationer som vi samarbetar med i denna fråga inte
önskar medverka till anslutning till Bergs VAAB, kan kommunen inte bifalla Löka
Bergs hamnförenings önskemål

Bedömning
Ekonomiska konsekvenser

Om anslutning till Bergs VAAB skall ske får kommunen ensam ta kostanden för både
ombyggnation och anslutning
Konsekvenser för miljön

Då båda dessa anläggningar har en slamtank som töms av kommuners entreprenör som
hämtar slam i skärgården belastar inte avloppet miljön på Möja.
Konsekvenser för medborgarna

Ingen förändring mot nuvarande
Konsekvenser för barn
Ingen konsekvens för barn
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