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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 

Medborgarförslag- Inrätta serviceplats till campingforden 
för att tömma gråvatten, fylla på färskvatten och anslutning 
till elstolpar i Botkyrka, KS/2018:725  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 
Ärende 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att svara på ett medborgarför-
slag där kommunen föreslås ordnar en plats för campingfordon att på ett 
miljövänligt sätt tömma gråvatten och toalettavfall samt fylla på färskvatten.  
 
Förslagsställaren föreslår även att kommunen inrättar ställplatser för husbi-
lar med serviceplats och elstolpar, för att undvika camping/ ställplats på 
olämpliga platser med risk för miljöpåverkan. 

 
Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2018-11-18 och till samhällsbygg-
nadsförvaltningen 2019-12-02. 
 
Yttrande 

 
En kommunal plats för tömning av toalettavfall, gråvatten och för dricksvat-
tenpåfyllning innebär, förutom åtagandet att skapa anläggningen, även ett 
åtagande angående tillsyn, service och renhållning. Vid kontakt med Tek-
niska förvaltningens VA-chef framkom även att det på en tömningsplats 
måste säkerställas att avloppsvattnet inte innehåller miljöskadliga ämnen 
som riskerar orsaka problem i ledningsnät och reningsverk. Tidigare töm-
ningsplatser har stängts då kvaliteten inte kunnat säkerställas.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att en tömningsplats och även 
ställplatser för husbilar med logistik kring avlopp, vatten och el bör inrym-
mas inom inhägnat eller bevakat område, likt campingplatser. Sådana an-
läggningar skulle förutom de initiala anläggningskostnaderna även rendera 
fortlöpande kostnader för driften. 
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Förvaltningen ser det inte som en prioriterad kommunal angelägenhet att 
anordna och driva vare sig tömnings- eller ställplatser. Om en seriös aktör 
skulle visa intresse av att utveckla och driva en verksamhet av det slaget i 
kommunen, är dock förvaltningen öppen för att diskutera möjligheterna till 
detta.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att av-
slå medborgarförslaget. 
 
Ett tips för den som söker ställplats för husbil är att besöka de webbsidor 
som listar lämpliga ställplatser i Stockholm med omnejd. En sådan sida är 
https://www.husbil.se/stallplatser/o/Stockholm/ 
 
Här hittar man bland annat Botkyrka golfklubb, (belägen vid Smällan, 
Vårsta) som mot avgift erbjuder 4 ställplatser för husbilar under sommar-
månaderna. 
 
Ett tips för den som letar tömningsplats är att besöka: 
https://husbilsplats.se/husbilsplatser/hitta-tomningsplatser-for-husbilar/ 
 
 
 
Carina Molin 
Samhällsbyggnadsdirektör 
_________ 
Expedieras till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
Ann-Christine Gebart 
Carina Molin 
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