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VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2016/559

§ 192

VA-plan för Hörby kommun 2017-2019

Beslut
VA-GIS nämnden fastställer förslaget och översänder VA-planen till Kommunfullmäktige i
Hörby för fastställande.

Ärendebeskrivning
Enligt åtgärd 37 i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2009-2015 behöver
kommunerna i samverkan med Länsstyrelsen utveckla vatten- och avloppsvattenplaner.
Länsstyrelsen har i meddelande 2012-03-28 till kommunerna i Skåne län tagit fram en
vägledning om vad som ska ingå i en sådan vatten- och avloppsvattenplan. Med
anledning av detta beslutade KSau 2014-01-15 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en VA-plan samt att tillsätta en arbetsgrupp och projektledare.
VA-planen för Hörby kommun har arbetats fram under perioden 2014 – 2016. Planen
beskriver hur kommunen ska arbeta med vatten- och avloppsfrågan främst under de
kommande tre åren, men många av åtgärderna har som syfte att belysa VA-situationen i
ett längre perspektiv. Detta för att möjliggöra långsiktig planering för vatten och avlopp
och för att belysa vilka framtida investeringar som behöver göras för att säkra ett hållbart
VA-system inom kommunen. Som underlag till VA-planen ligger VA-översikten, som
beskriver dagens situation och vilka behov av åtgärder som har identifierats, samt VApolicyn som beskriver kommunens mål och viljeinriktningen. Den senare har antagits av
Kommunfullmäktige 2015-06-22. Som en bilaga till VA-planen finns en åtgärdsplan som
anger de åtgärder och investeringar som behöver göras de kommande åren. En
kostnadsuppskattning samt vem som är ansvarig för att åtgärderna utförs redovisas också
i detta dokument. De avdelningar som är ansvariga för åtgärderna är Bygg & Miljö,
Planering & Utveckling samt Mittskåne Vatten.
VA-policy och VA-planen har tagits fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och
vid behov har ytterligare tjänstemän adjungerats för att tillföra kunskap. Under arbetets
gång har en kontinuerlig återrapportering till politiken skett för att förankra VA-planen
inom kommunen. VA-planen är framtagen med utgångspunkt från Havs- och
vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering (Rapport 2014:1).
Som en del av planen ligger en utbyggnadsplan för kommunen. Enligt § 6 lag om
allmänna vattentjänster (2006:412) är det kommunens skyldighet att ordna
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.
Kommunen ska dels bestämma ett verksamhetsområde där vattentjänsterna behövs och
dels ordna så att behovet tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Enligt praxis
behövs det en något så när samlad bebyggelse av 20-30 fastigheter som underlag för en
allmän VA-anläggning. Det finns dock exempel på när betydligt mindre
bebyggelsegrupper anses ha behov av allmänt VA, t ex med hänsyn till miljön.
Utbyggnadsplanen pekar ut de områden som enligt Lagen om allmänna vattentjänster är
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aktuella för utbyggnad av kommunalt VA. I planen finns även en tidplan som anger när
utbyggnaden är planerad för de utpekade områdena.
Framtida investeringar som anges i planen och framförallt utbyggnadsplanen kommer att
generera ökade kostnader för VA-kollektivet, vilket i sin tur medför att taxan behöver ses
över och revideras.
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