TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2018-08-28

VA-GIS 2018/518

1 (2)

VA-GIS nämnden

Motion "Av vem ska framtida
miljöinvesteringar i reningsverket i Ormanäs
betalas?" av Socialdemokraterna i Höör
Förslag till 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.
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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.
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.
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Beslutsunderlag
Motion "Av vem ska framtida miljöinvesteringar i reningsverket i Ormanäs betalas?" av
Socialdemokraterna i Höör

