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Nämnden för VA och Räddningstjänst

VA-plan Hörby kommun 2022 - 2025
Förslag till beslut
VR-nämnden föreslås besluta att föreslå för kommunstyrelsen i Hörby att ge Mittskåne
Vatten i uppdrag att ta fram en reviderad VA-plan för Hörby kommun. Arbetet ska ske i
samarbete med Hörby kommuns samhällsbyggnadsfunktion och föreslås finansieras av
skattemedel.

Ärendebeskrivning
Den antagna VA-planen för Hörby kommun för år 2017-2019 behöver revideras och
uppdateras.
Mittskåne Vatten har tidigare tagit fram en VA-plan med VA-översikt och investeringsplan
för åren 2017-2019. Förutsättningarna för VA-planen har ändrats sedan den antogs och
den behöver nu revideras och uppdateras utefter dessa nya förutsättningar.
Kommunen står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk
och långsiktig vatten- och avloppsplanering som omfattar både dricksvatten, spillvatten
och dagvatten är viktigt för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att
kostnadseffektivt möta de utmaningar som kommunen står inför. Att ta fram vatten- och
avloppsplaner i kommunerna är ett led i att uppnå god status i våra vattendrag utifrån
Vattendirektivet. Planen ska vara ett övergripande dokument som hanterar vatten och
avlopp i hela kommen, både inom och utom verksamhetsområdet.
Ny proposition om hållbara vattentjänster skulle presenterats i början av mars, men har
skjutits upp och kommer eventuellt ge ändrade förutsättningar för kommunens
utbyggnadsplaner.
Då en vatten- och avloppsplan ska vara ett dokument som gäller hela kommunen är det
viktigt med den politiska förankringen. Enligt Havs och vattenmyndighetens
rekommendationer bör kommunstyrelsen besluta om framtagande av en vatten- och
avloppsplan.
Arbetet med planen bör vara förvaltningsövergripande och föreslås ske i samråd med
både politiker och tjänstemän med representation från kommunstyrelse,
samhällsbyggnadsnämnd, bygg-miljönämnd och VR-nämnd.
Exploateringar och utbyggnadsområden är kostnadsdrivande för såväl skattekollektivet
som VA-kollektivet och det är viktigt att det finns ett samförstånd och en långsiktig plan

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: • Höör
Tel: 0413-282 20 • Fax: 0413-207 42
rtjskanemitt@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2021-02-15

VR 2021/37

2 (2)

över vad som ska prioriteras i utvecklingen av kommunens VA-infrastruktur och hur
finansiering ska ske.
Eftersom en VA-plan är av övergripande karaktär och gäller hela kommunens vatten- och
avloppsförsörjning bör projektet finansieras via kommunstyrelsen, som ägare till planen.
VA-planen ska innehålla en strategi för hur arbetet med VA-systemet i Hörby ska
utvecklas i ett långsiktigt perspektiv, vilken investeringsnivå som behövs de närmaste
åren och vilken effekt det får på VA-taxan. Det bör också framgå av dokumentet om vissa
delar ska kunna skattefinansieras.

Malin Åberg
Strategisk chef
0413-28602
malin.aberg@hoor.se

