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Dnr SBN 2015/371

§ 18

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om
bostadssituationen och vattenkvalitén i
Haninge kommun, dnr KS 2015/326

Sammanfattning

Henrik Svensson (SD) har lämnat in rubricerad motion. I motionen
föreslås kommunfullmäktige besluta att Haninge kommun
1.skickar ut informationsblad om LOVA-bidrag (bidrag från
Länsstyrelsen till lokala vattenvårdsprojekt) till alla fastighetsägare
bosatta i skärgården
2.anordnar och bjuder in till informationsmöten om enskilda
vatten- och avloppslösningar och hur dessa kan förenas med
LOVA-bidraget
3.betalar 10 % av de bidragsberättigande kostnaderna för LOVAbidraget, förutsatt att LOVA-bidraget beviljats av Stockholms
länsstyrelse.
4.förlänger avbetalningstiden för ett kommunalt lån för anslutning
till det kommunala VA-nätet, från 10 år till 15 år, samt sänka
referensräntan med 0,5 %.
5.förlänger avbetalningstiden för ett kommunalt lån för anslutning
till det kommunala VA-nätet för fastighetsägare bosatta i
kommunen som är yngre än 27 år, från 10 år till 20 år, samt sänka
referensräntan med 1 %.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen tycker att det är positivt att Henrik Svensson
uppmärksammar vikten av fungerande vatten- och
avloppslösningar för att uppnå för en förbättrad vattenmiljö.
Sedan hösten 2013 erbjuder Haninge kommun, tillsammans med
Nynäshamns kommun, VA-rådgivning till fastighetsägare med
enskild vatten- och avloppsförsörjning. VA-rådgivningen
arrangerar återkommande öppna informationsmöten kvällstid samt
besöker samfälligheter/föreningar som är intresserade av att lösa
sitt VA gemensamt. Inom ramen för VA-rådgivningen informeras
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även om LOVA-bidraget. Därför bedömer förvaltningen att punkt 1
och 2 redan är uppfyllda.
Det är varje enskild fastighetsägares ansvar att se till att ha en
vatten- och avloppslösning som uppfyller miljölagstiftningens krav.
Haninge kommun har i enlighet med beslutad VA-plan valt att
erbjuda VA-rådgivning som stöd åt fastighetsägare med enskild
VA-försörjning istället för att ge ekonomiska bidrag.
Förvaltningen anser att gällande möjlighet med kommunalt lån för
anslutning till det kommunala VA-nätet, med en avbetalningsplan
på 10 år och en ränta som beräknas utifrån en referensränta (för
närvarande 0 %) plus 2 %, är tillräcklig för att underlätta betalning
för fastighetsägare som av olika skäl har begränsad ekonomi. 2016
års VA-taxa innefattar halverad lägenhetsavgift för bostad mindre
än 35 kvadratmeter vilket torde underlätta för ungdomar att skaffa
eget boende.
Underlag för beslut

-Motion från Henrik Svensson (SD) om bostadssituationen och
vattenkvalitén i Haninge kommun
Förslag till beslut

1.Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt
eget.
Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden

1.Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt
eget.
Stadsbyggnadsnämndens beslut

Kennerth Valtersson (SD) bifaller förvaltningens förslag.
1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt
eget.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KF
För kännedom: Maria Jaki Borg, Hans Kristiansson
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