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NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Dnr VR 2021/130

§ 68 Mittskåne Vatten - Utvidgning av
verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster, Holma, Höörs kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Kommunfullmäktige i Hörby kommun föreslås godkänna förslaget om utökning av
verksamhetsområde för vatten och spillvatten med området Holma enligt bilagd
fastighetsförteckning och karta.

Ärendebeskrivning
Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella
vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av dagvatten gata,
dagvatten fastighet och spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika
geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se
olika ut.
Förslag om utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten med området
Holma

Beslutsunderlag ses i bilagor 1och 2

Mittskåne Vatten har i enlighet med beslutad VA-utbyggnadsplan, arbetat för att ansluta
särskilda områden som inte varit anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Holma ligger i
angränsning till norra delen av Höör tätort utgörs av totalt ca 25 fastigheter. Dessa
bedöms vara i behov av kommunalt vatten och avlopp enligt § 6 Vattentjänstlagen och
därmed är kommunen skyldig att tillgodose detta behov.
Gränsdragningen av föreslaget utbyggnadsområde har gjorts efter kartanalys och
platsbesök. En del av kartanalysen som grundar sig på GIS-underlag från Länsstyrelsen
visar risker beträffande små avlopp. Den visar tydligt attdet finns en mycket stor risk för
enskilda vattentäkter inom området.
Miljöskyddsbedömning
Avrinning sker via Kolljungabäcken/ Höörsån till Ringsjön. Området ligger till stora delar
på genomsläppliga isälvssediment. Miljöbelastningen måste med hänsyn till antalet
Justerande

Utdragsbestyrkande
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fastigheter därför bedömas som stor.
Hälsoskyddsbedömning
Fastigheterna i området har egna vattentäkter. Området är kuperat vilket gör att enskilda
avloppsanordningar är svåra att placera eftersom risk för förorening av intilliggande
vattentäkter är mycket stor. Sandig och kullrig morän samt isälvssediment är
genomsläppliga material där förekomsten av stenar kan bidra till hög infiltrationshastighet
vilken är en risk avseende hälsoskydd då uppehållstiden blir för kort för att smittoämnen i
avloppsvattnet ska hinna reduceras innan avloppsvattnet når grundvattnet
Sammantaget gör detta att bedömningen görs att det finns ett behov av allmänna
vattentjänster.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (3)holma.pdf
Nytt Verksamhetsområde Holma A3.pdf
Förslag till verksamhetsområde Holma.pdf
_____
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