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Nämnden för VA och Räddningstjänst

Avgifter för vattenkiosker
Förslag till beslut
VR-nämnden beslutar att
1. fastställer föreslagna avgifter för nyttjande av vattenkiosk att gälla från 1 januari
2020.
2. skickar beslutet för kännedom till kommunstyrelsen i Höör och Hörby kommun.

Ärendebeskrivning
För att skydda dricksvattnet i vårt ledningsnät kommer Mittskåne Vatten att låsa alla
brandposter och spolposter. Detta för att uppfylla Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder
mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar (LIVSFS
2008:13). För att säkra vattentillgång för t ex byggföretag, asfaltläggare, spolbilsföretag och
kommunala verksamheter finns vattenkiosker. Dessa får tillgång till tekniskt vatten dvs där
livsmedelskvalitet ej garanteras och kan själv hämta vatten genom att använda en så kallad
tagg. Det är dricksvatten som kommer in i vattenkioskerna men eftersom vi inte kan
garantera att den som hämtat vatten tidigare har använt ren utrustning så kallar vi det för
tekniskt vatten. En vattenkiosk har installerade backventiler och återströmningsskydd, vilket
förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnätet.
Det är även möjligt att hämta dricksvatten. För att kvalitén ska kunna garanteras kan
dricksvatten i större mängder endast hämtas med vår personal på plats. Det finns även
möjlighet, för de som på grund av bristande betalning fått vattnet avstängt, att hämta mindre
mängder dricksvatten utan kostnad.
Vattenkiosk finns i Höör på Terminalvägen och kommer under året att anläggas på
Verkstadsgatan i Hörby.
Iordningställandet av vattenkiosken i Höör har kostat i storleksordningen 850 tkr. Avgifter
bedöms täcka cirka 40 % av kapitalkostnaderna samt 100 % av administrativa kostnader
och tillsyn/underhåll. Resterande del finansieras som en säkerhetshöjande åtgärd. Då det
inte är lagstiftat att VA-kollektivet behöver tillhandahålla vattenkiosker behöver avgifterna
inte vara en del av respektive kommuns VA-taxa därav fattar nämnden beslut om
avgifterna.
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Det är bara Mittskåne Vatten och Räddningstjänsten Skånemitt som får använda
brandposter/spolposter. Vid händelse av att någon annan tar vatten från dessa kommer
det att polisanmälas.

Magnus Brom
VA-chef
magnus.brom@mittskanevatten.se

Beslutsunderlag
Avgifter och tillgänglighet för Mittskåne Vattens vattenkiosker

