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Anmälan av Medborgarförslag - Ta tillvara regnvatten 
för bevattning och spolning av toaletter 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås att alla nyuppförda privatfastigheter i 
kommunen bör ta tillvara regnvatten för bevattning i trädgård och spolning 
av toaletter. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 2 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
l. Medborgarförslaget överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden ror 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 
medborgarförslaget inkom till kommunen. 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanqa.se 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn: 
Nilla Hedman-Lindqvist 
Gatuadress: 
Hjalles väg 3 
Postnummer och ort: 
386 60 Mörbylånga 

Medborgarförslag 
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Alla som ar folkbokförda i Mörbylånga kommun har ratt att ' 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Telefon: 

Mobil: 
0703377444 
E-postadress: 
ottiehl@gmail.com 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Alla nyuppförda privatfastigheter (en- och tvåfamiljshus) i kommunen bör ta tillvara 
regnvatten och använda det till bevattning i trädgård och till att spola toaletterna i 
fastigheten. 

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 

Detta genom att leda regnvattnet till en nedgrävd behållare, storlek i förhållande till 
kvadratmeter tak, en pemslang dras från behållaren in i huset och kopplas till toaletterna 
plus till ett vattenuttag för bevattning. Regnvattnet pumpas upp via en hydroforpump. Det 
måste även finnas möjlighet att koppla om till kommunalt vatten till toaletterna och 
vattenuttaget om regnvattnet i behållaren sinar. Visserligen innebär detta ett merarbete 
för fastighetsägaren men med tanke på miljön och vattensituationen på Öland kan det 
nog vara motiverat med detta merarbete. Det borde även vara möjligt för kommunen att 
ge ett bidrag till denna typ av anläggningen sett ur ett miljö- och vattenperspektiv. Det 
kanske till och med är möjligt för kommunen att söka EU-bidrag till detta. 

~ Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 
Ort och datum: 

Mörbylånga 2018-07-31 

Blanketten skickas eller faxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 
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