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Tisdagen den 23 oktober 2018 kl 13:00–16:00
Ajournering kl 15:10-15:25

Beslutande

Camilla Källström (M), ordförande
Anders Larsson (C), vice ordförande
Ellinor Dahlgren (S)
Bengt Hedlund (SPI)
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Utses att justera

Anders Larsson (C)

Paragrafer 81–88, 90

och 92-95
§ 89 och 91 omedelbart justerade
Justeringens plats och tid
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Sekreterare

Bianca Mogren
Ordförande

Camilla Källström (M)
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VA-GIS NÄMNDEN

Övriga

Jan Lind (SD)
Magnus Brom, VA-chef, Mittskåne Vatten
Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef, Höörs kommun
Bianca Mogren, Nämndsekreterare
Katja Hofgren, Utredningschef, Mittskåne Vatten §§81-84
Elin Olsson, Utredningsingenjör, Mittskåne Vatten
Johan Andersson, Ekonom, Höörs kommun §92
Kristina Simonsson Ronqvist, Konsult, Mittskåne Vatten
(närvarande via Skype) §§88-90
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VA-GIS NÄMNDEN

§ 81 Upprop
Ärendebeskrivning
Notering av närvaro. Efter upprop enligt förteckning av nämndens ledamöter och ersättare
konstateras att alla ledamöter är närvarande förutom Gunnar Bergquist (S) samt
entledigande plats för (SD).
För Gunnar Bergquist (S) tjänstgör Hans Frank (L).
För vakant plats tjänstgör Roger Persson (S).
Ordföranden konstaterar att det är 6 beslutande ledamöter närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2018/20

§ 82 Fastställande av föredragningslistan och
extra tillkomna ärenden
Beslut
VA-GIS nämnden beslutar:
Godkänna föredragningslistan.

Ärendebeskrivning
VA-GIS:s nämndens godkännande av föredragningslistan för mötet.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2018/20

§ 83 Val av justerare och tidpunkt för
protokollets justering
Beslut
VA-GIS nämnden beslutar:
1. Anders Larsson (C) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på Kommunhuset i Höör, Södergatan 28, måndagen
den 29 oktober kl. 09:00.

Ärendebeskrivning
Val av justerare till mötets protokoll. I tur att justera är Anders Larsson (C).
Förslag på justeringsdag och tid är måndagen den 29 oktober 2018 klockan 09:00.
Om någon är jävig i något ärende ska ledamot eller ersättare anmäla detta innan val av
justerare görs.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2018/598

§ 84 Inriktningsbeslut för samarbete mellan
Hässleholms Vatten AB och Höörs
kommun
Beslut
VA/GIS-nämnden beslutar:
1. VA-chefen ges uppdrag att tillsammans med Hässleholm Vatten AB under våren 2019
ta fram ett avtalsutkast för drift och kapitalkostnader. Detta ska redovisa
ansvarsförhållande vid genomförande och prognostisera framtida kostnader för
Hässleholms Vatten AB och Mittskåne Vatten.
2. VA-chefen ges i uppdrag att påbörja förberedelser för överföringsledning till Sösdala
avloppsreningsverk.
3. Följande beslut skickas som information till kommunstyrelsen i Höörs kommun.
4. Det ska tas fram en redovisning av de ekonomiska behoven för Tjörnarps
reningsverk fram till att överföringsledningen är klar att tas i bruk.

Ärendebeskrivning
Beslut i VA/GIS-nämnden fattades den 2 februari 2018 (§ 11) att delfinansiera en
utredning för att få bättre beslutsunderlag för eventuell sammanslagning av de två
reningsverken Sösdala ARV i Hässleholms kommun och Tjörnarp ARV i Höörs kommun.
Finansiering från Mittskåne Vattens sida beslutades till 100 000 kr vilket även inkluderar
överföringsledning till Sösdala. Resultatet från utredningarna visar att en sammanslagning
av de båda verken är fördelaktigt både ur ett miljö- och långsiktigt ekonomiskt perspektiv.
Utredningen visar att:
Sösdala ARV redan idag är tillräckligt dimensionerat hydrauliskt för att ta emot
avloppsvatten från Tjörnarp ARV. Modernisering av verket krävs oavsett om överföring
sker eller inte.
Ett nytt tillstånd rekommenderas.
Arbetet bör påbörjas 2019 om en sammanslagning skall kunna vara möjlig till 2024-2025.
Genomförande:
Framtagande av avtal mellan parterna för kommande drift och kapitalkostnader ansvar
gemensamt.
Process för nytt tillstånd för Sösdala reningsverk ansvar Hässleholms Vatten AB.
Projektering och framtagande av ledningsrätter från Tjörnarp till Sösdala ARV ansvar
Mittskåne Vatten.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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VA-GIS NÄMNDEN

Forts. § 84
Yrkanden
Camilla Källström (M) föreslår att VA-GIS nämnden beslutar bifalla förslag till beslut med
tillägget att det ska tas fram en redovisning av de ekonomiska behoven för Tjörnarps
reningsverk fram till att överföringsledningen är klar att tas i bruk.
Beslutsordning
Ordföranden frågar VA-GIS nämnden om ärendet ska bifallas med tilläggsyrkandet.
Ordföranden finner att VA-GIS nämnden beslutat bifalla förslag till beslut med
tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Inriktningsbeslut för samarbete mellan Hässleholms Vatten AB och
Höörs kommun.docx
2. Sammanfattning av underlag inriktningsbeslut Tjörnarp - Sösdala.docx
3. Bilaga 1 - Rapport Tjörnap-Sösdala_2018-09-12.pdf
4. Bilaga 2 - Investeringsbehov för modernisering av Sösdala ARV.docx
5. Bilaga 3 - PM_Sösdala_Tillstånd - 2018-09-12.pdf
6. Bilaga 4 - Utredning överföringsledning.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2018/518

§ 85 Motion ”Av vem ska framtida
miljöinvesteringar i reningsverket i
Ormanäs betalas?” inlämnad av
Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Höör
Beslut
VA/GIS-nämnden beslutar:
Skicka svaret som ett underlag för diskussion enligt förslag i motion.

Ärendebeskrivning
Ormanäs Reningsverk byggdes 1977. Under årens lopp har reningsverket byggts ut i
etapper men det har inte moderniserats i sin helhet sedan det byggdes. Det finns planer
på att ansluta ytterligare 1100 personekvivalenter till Ormanäs reningsverk. En analys av
inkommande dygnsflöden till reningsverket visar att det blir svårt att ta emot nya
abonnenter i den omfattning som planeras. Dessutom är det inte säkerställt att
reningsverket i sådana fall klarar sina utsläppsvillkor.
Sammantaget medför ovanstående förutsättningar att Ormanäs reningsverk behöver
moderniseras och ses över. Två oberoende konsultfirmor har tagit fram varsitt förslag på
hur reningsverket kan moderniseras. VA/GIS-nämnden godkände vid sitt sammanträde
den 3 april 2018 en investeringsplan för Ormanäs reningsverk på 44,5 miljoner kronor
under 4 år, 2019-2022.
VA-verksamheten finansieras idag helt av anläggningsavgifter (anslutningsavgift) och
brukningsavgifter (periodisk avgift). Varje kommun finansierar ensamt sin VA-verksamhet
via sin VA-taxa.
Anläggningsavgifter finansierar utbyggnad av ledningsnät och pumpstationer för att
ansluta nya fastigheter. Överföringsledningar och investeringar i anläggningar som
vattenverk och reningsverk finansieras liksom resten av VA-verksamheten via
brukningsavgifter.
Lagen om allmänna vattentjänster reglerar bland annat hur VA-verksamhet kan
finansieras. Det är tillåtet att finansiera VA-verksamheten delvis med skattemedel. Det är
däremot inte tillåtet att ta ut avgifter av VA-kollektivet för att finansiera något annat än VAverksamheten.
Om man väljer att tillföra skattemedel till VA-verksamheten går det in i den totala
driftbudgeten för VA-verksamheten. Enskilda typer av fastigheter eller tjänster får inte
subventioneras genom skattemedel.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 85
Mittskåne Vatten jobbar långsiktigt med verksamhetens investeringar och behov av
förändrade VA-taxor. Under hösten 2018 kommer förslag till förändrade VA-taxa från
1 januari 2020 samt prognos på kommande tre års förändringar att presenteras för
politiskt behandling.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - motion - Av vem ska framtida miljöinvesteringar i reningsverket i
Ormanäs betalas.docx.pdf
2. MotionOrmanäs(S).pdf
3. 2018-10-02 KSAU § 243.doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2018/593

§ 86 Finansiering rivning av Tjörnarps
reningsverk, Höörs kommun
Beslut
VA/GIS-nämnden beslutar:
Informationen är delgiven.

Ärendebeskrivning
Tjörnarp avloppsreningsverk är byggt 1959 och kompletterades med markbäddar och
salixodling 1986. I avloppsreningsverket sker biologisk och kemisk rening av
avloppsvatten. Inkommande avloppsvatten från samhället överförs via en pumpstation till
damm 1 som fungerar som slamavskiljare och sedan vidare genom pumpning till damm 2.
I dammarna sker främst sedimentering men även biologisk nedbrytning av organiskt
material. Före inloppet i damm 2 tillsätts fällningskemikalie för utfällning av fosfor som
sedimenterar som kemiskt slam i dammen. Från damm 2 pumpas avloppsvattnet till
markbäddarna för infiltration eller till salixodlingen för bevattning och näringstillförsel.
Salixodlingen belastas endast under växtsäsongen. Markbäddarna belastas intermittent
med ca en månads driftstid och en månads stillestånd. I markbäddarna sker ytterligare
reduktion av organiskt material samt fastläggning av fosfor. Dräneringsvattnet från
markbäddarna leds via ett dräneringsrör ut i recipienten, Tormestorpsån.
Skick och utformning av reningsverket ställer krav på Mittskåne Vatten att förbättra
reningen i Tjörnarp. Under 2018 kommer ett inriktningsbeslut fattas som påverkar
avloppsreningen för Tjörnarp. Alternativen är att bygga ett nytt reningsverk på samma
plats som nuvarande eller att spillvattnet överförs till Sösdala genom ett samarbete med
Hässleholm Vatten AB. Oavsett vilket alternativ som väljs kommer nuvarande reningsverk
att behöva rivas och marken återställas. Det slam som genom årens lopp anrikats i
dammarna kommer nu behövas tas om hand vilket orsakar stora kostnader utöver rivning
av anläggningen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Finansiering rivning av Tjörnarps reningsverk - Höörs kommun.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2018/599

§ 87 Indexjustering anläggningsavgifter 2019 Höörs kommun
Beslut
VA/GIS-nämnden beslutar:
Förslaget om indexjustering med 12,9 % av anläggningsavgifterna punkt 6-8 i Höörs
kommuns VA-taxa godkänns och börjar gälla från 1 januari 2019.

Ärendebeskrivning
Avgiftsnivåerna i Höörs kommuns VA-taxa har varit oförändrade sedan den infördes 1
januari 2014. Punkt 9 i VA-taxan ger huvudmannen (VA/GIS-nämnden) rätt till
indexregleringen av brukningsavgifterna max en gång årligen.
Indexjusteringen behöver genomföras pga kostnadsökningar inom
entreprenadverksamhet sedan taxenivåerna togs fram 2013. Aktuellt index är
entreprenadindex E84 serie 325 med bas maj 2012.
Med anledning av det har vi utgått från indextal för maj 2012 (103,8) och jämfört med
indextal för april 2018 (118,7) vilket ger en indexjustering på 12,9 %. (90% av index
förändringen används för att den inte ska vara kostnadsdrivande enligt praxis.)
Arbete med uppdaterad taxekonstruktion och bestämmelser att gälla från 1 januari 2020
kommer upp för beslut under mandatperioden. Prognos för kommande års justeringar
kommer då också att ges.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Indexjustering av anläggningsavgifter - Höörs kommun.docx
2. VA-taxa Höörs kommun 2019.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2018/609

§ 88 VA-taxa från 1 januari 2020 Höörs
kommun
Beslut
VA/GIS-nämnden beslutar:
Ärendet återremitteras till VA-chefen för att utreda hur en större rörlig del påverkar taxan.

Ärendebeskrivning
VA-verksamheten bedrivs via gemensam nämnd med Hörby kommun genom Mittskåne
Vatten. För att förenkla och effektivisera hantering av uttag av VA-avgifter föreslås från 1
januari 2020 en gemensam taxetext för kommunerna samt gemensamma övriga avgifter.
De olika taxorna är idag väldigt lika varandra och förändringarna är av mindre omfattning
för båda kommunerna. Anläggnings- och brukningsavgifter kommer fortsatt att variera då
avgifterna ska täcka de kostnader som respektive kollektiv har och regleras åtskilt mellan
kommunerna.
För Höörs kommun innebär förändringarna i korthet:
-Förtydligande av hur bostadsfastigheter definieras.
-Annan fastighet införs i taxan. Det vill säga fastigheter där lokalytan är av ringa betydelse
t ex obemannad tankstation eller obemannad biltvättstation.
-Övriga avgifter debiteras för samma tjänster och ligga på samma nivå i båda
kommunerna.
-Större del av avgiftsuttag sker via den rörliga avgiften.
-Fördelning mellan vattentjänsterna justeras så att intäkterna för respektive tjänst täcker
kostnaden för densamma. Detta innebär att avgifterna för vatten sänks medan de höjs för
spillvatten.
Yrkanden
Ordföranden Camilla Källström (M) föreslår att ärendet återremitteras till VA-chefen för att
utreda hur en större rörlig del påverkar taxan.
Beslutsordning
Ordföranden frågar VA-GIS nämnden om ärendet ska återremitteras och finner att VAGIS nämnden beslutat återremittera ärendet.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 88

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - VA-taxa från 1 januari 2020 Höörs kommun.docx
2. PM Beräkning av VA-taxa 2020 Höörs kommun.pdf
3. VA-taxa - För Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - 2020.docx
4. Investeringsplan Mittskåne Vatten 2019 - 20180521.docx
5. VA-GIS nämnden 2018-05-29 (2018-05-29 VA-GIS nä §60).doc
6. Rapport 2 - Förstudie och förslag till investeringsplan, Ormanäs.docx
7. 2018-04-03 VA-GIS nä § 26.doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2018/610

§ 90 VA-taxa från 1 januari 2020 Hörby
kommun
Beslut
VA/GIS-nämnden beslutar:
Ärendet återremitteras till VA-chefen för att utreda hur en större rörlig del påverkar taxan.

Ärendebeskrivning
VA-verksamheten bedrivs via gemensam nämnd med Hörby kommun genom Mittskåne
Vatten. För att förenkla och effektivisera hantering av uttag av VA-avgifter föreslås från 1
januari 2020 en gemensam taxetext för kommunerna samt gemensamma övriga avgifter.
De olika taxorna är idag väldigt lika varandra och förändringarna är av mindre omfattning
för båda kommunerna. Anläggnings- och brukningsavgifter kommer fortsatt att variera då
avgifterna ska täcka de kostnader som respektive kollektiv har och regleras åtskilt mellan
kommunerna.
Yrkanden
Ordföranden Camilla Källström (M) föreslår att ärendet återremitteras till VA-chefen för att
utreda hur en större rörlig del påverkar taxan.
Beslutsordning
Ordföranden frågar VA-GIS nämnden om ärendet ska återremitteras och finner att VAGIS nämnden beslutat återremittera ärendet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - VA-taxa från 1 januari 2020 Hörby kommun .docx
2. PM Beräkning av avgiftsparametrar i anläggnings- och brukningstaxa 2020 för Hörby
kommun.pdf
3. VA-taxa - För Hörby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - 2020.docx
4. Investeringsplan Mittskåne Vatten 2019 - 20180521.docx
5. VA-GIS nämnden 2018-05-29 (2018-05-29 VA-GIS nä §60).doc
6. VA-plan 160706.docx
7. Åtgärdsplan 20160706.docx
8. 2016-08-30 VA-GIS nä § 192 VA-plan.doc
9. Överenskommelse om brandvattenförsörjning.docx
10. Bilaga 1 – Kostnadsfördelning brandposter prognos 2019-2020.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2018/270

§ 92 Ekonomisk uppföljning Mittskåne Vatten
september 2018
Beslut
VA-GIS nämnden beslutar:
Informationen är delgiven.

Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning för Mittskåne Vatten september 2018 redovisas.

Beslutsunderlag
1. Månadsrapport september 2018 - Mittskåne Vatten.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2018/48

§ 93 Redovisning av delegationsbeslut för
september-oktober 2018
Beslut
VA-GIS nämnden beslutar:
Redovisningen av delegationsbeslut från september-oktober 2018 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av beslut med av VA-GIS nämnden delegerad beslutsrätt.

Beslutsunderlag
1. Oktober redovisning av delegationsbeslut september-oktober Mittskåne Vatten.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2018/507

§ 94 Anmälningar VA-GIS nämnden för oktober
2018
Beslut
VA-GIS nämnden beslutar:
Informationen är delgiven.

Ärendebeskrivning
Redovisning av anmälningar till VA-GIS nämnden.

Beslutsunderlag
1. Sammanställning.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2018/49

§ 95 Kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
Aktuella kurser och konferenser för förtroendevalda och anställda. Inget finns att redovisa
i detta ärende.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

