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Svar på medborgarförslag om latrintömning

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå det då 
det idag finns tillräckligt med anläggningar som erbjuder tömning av latrin och 
gråvatten utan krav på övernattning. Vidare finns det juridiska tveksamheter 
med ett upplägg där kommunen erbjuder tjänster, i form av tömning av latrin 
och gråvatten, på en konkurrensutsatt marknad. I kommunallagen och 
konkurrenslagen finns regler om begränsningar för kommunerna att sälja 
tjänster och varor.

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om att Ljungby 
kommun ska driva anläggning för tömning av gråvatten och latrin samt 
vattenpåfyllnad för husbilar. Vidare framförs att anläggningen kan placeras på 
Nyponvägen.

Förslagsställaren framför att i och med att husbilsbeståndet ökar i landet ökar 
behovet av ställen för tömning av latrin och gråvatten. Vid övernattning på 
campingplats ingår ofta tömning i priset. Många husbilsägare väljer dock inte att 
övernatta på camping utan fricampar på t.ex. en parkering.

Det finns idag tillräckligt med anläggningar som erbjuder tömning av latrin och 
gråvatten utan krav på övernattning.

Ljungby Semesterby och Camping Park erbjuder alla husbilsägare, utan krav på 
övernattning, tömning under sina öppettider, dvs. maj-september. Trafikverket 
har anläggningar för tömning av latrin och gråvatten på vissa större rastplatser. 
Närmaste är rastplatserna: Moasjön (v. 25 i Alvesta kommun), Esmared (v.25 
Halmstads kommun) och Sjöboda (E4 i Markaryds kommun).

Vidare finns det juridiska tveksamheter med ett upplägg där kommunen erbjuder 
tjänster, i form av tömning av latrin och gråvatten, på en konkurrensutsatt 
marknad. I kommunallagen och konkurrenslagen finns regler om begränsningar 
för kommunerna att sälja tjänster och varor.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen 
tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå det.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunstrategen, 2019-02-12 
Medborgarförslag, 2018-09-04 
Kommunfullmäktige § 95/2018
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till
Medborgaren

Justerandes sign


