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1 
Medborgarförslag – Inrätta serviceplats till cmpingfordon 
för att tömma gråvatten, fylla på färskvatten och anslutning 
till elstolpar i Botkyrka (sbf/2019:283) 
 
Förslag till beslut 
1.Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.  
 
2.Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att ta kontakt med aktörer som anordnar campingmöjligheter, samt med SRV, 
för att säkerställa att det finns en hantering av gråvatten m.m. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att utöka informationen på Botkyrka kommuns hemsida över var det går att 
hitta serviceplatser.  
 
Sammanfattning 
En kommunal plats för tömning av toalettavfall, gråvatten och för  
dricksvattenpåfyllning innebär, förutom åtagandet att skapa anläggningen, 
även ett åtagande angående tillsyn, service och renhållning. Vid kontakt 
med tekniska förvaltningens VA-chef framkom även att det på en töm-
ningsplats måste säkerställas att avloppsvattnet inte innehåller miljöskad-
liga ämnen som riskerar orsaka problem i ledningsnät och reningsverk.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är väsentligt att kommunen  
guidar de som vill campa och tömma gråvatten m.m. på ett acceptabelt 
sätt. Nämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att ta kontakt med  
aktörer som anordnar camping. Förvaltningen bör även ta kontakt med 
SRV för att säkerställa att det finns en sådan hantering. Avslutningsvis ger 
nämnden förvaltningen i uppdrag att utöka informationen på kommunens 
hemsida över var man kan hitta s.k. serviceplatser.   
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Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2020 uppgår till 167,1 miljoner 
kronor. Det är ökning med 14,1 miljoner kronor jämfört med 2019.  
 
I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent 
motsvarande 3,2 miljoner kronor och krav på effektiviseringar inom central 
administration motsvarande 183 000 kronor. 
 
Förvaltningens förslag till investeringsplan 2020 följer den av kommun-
fullmäktige fastställda investeringsplanen vid sammanträdet den 25 novem-
ber 2019. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
verkställa nämndens investeringsplan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-07, utgör 
underlag för beslutet.  
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