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Utses att justera
Stefan Liljenberg (SD)
Paragrafer 54


Justeringens plats och tid
Paragrafen justeras omedelbart


Sekreterare


Ulrika Östhall


Ordförande


Lars-Göran Ritmer (M)


Justerande


Stefan Liljenberg (SD)




ANSLAG/BEVIS



Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.


Nämnd
Nämnden för VA och Räddningstjänst


Sammanträdesdatum
2022-06-13


Protokollets förvaringsplats
Kommunkansliet, kommunhuset Södergatan 28, Höör


Underskrift




Plats och tid
Föreningsgatan 11, Höör

Måndagen den 13 juni 2022 kl 09:00


Beslutande
Lars-Göran Ritmer (M), Ordförande
Gunnar Sundström (L), Vice ordförande
Alve Andersson (C)
Stefan Liljenberg (SD)
Christina Nilsson (SD)
Stefan Lissmark (S)


Övriga
Magnus Frostgård (C)
Orvar Jansson (SD)
Lars-Johan Malmgren (SD)
Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef, SBS
Per Björkman, räddningstjänstchef, Räddningstjänsten
Maria Jonstrup, VA-chef, Mittskånevatten
Jonas Andersson, projektchef, Mittskånevatten
Sonja Jones, VA-ingenjör, Mittskånevatten
Charlotta Lindhe, ekonom, ekonomi
Lina Frick, ekonom, ekonomi
Ulrika Östhall, nämndsekreterare, kansli


Innehållsförteckning
	Ärende	Sida
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Justerande
Utdragsbestyrkande



Dnr VR 2022/145
§ 54	Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Häggenäs 21:7 m fl, etapp 4 och 5, Hörby kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Hörby kommun besluta:
Godkänna förslaget om utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet, för etapp 4 och 5 av exploateringen på fastigheten Häggenäs 21:7 enligt bilagd fastighetsförteckning och karta, när anläggningen prövats och godkänts för övertagande av Mittskåne vatten.
Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendebeskrivning
I detaljplanen finns en planbestämmelse som anger att bygglov kan beviljas först när VA-anläggningen är byggd och godkänd. Godkännandet av VA-anläggningen kommer Mittskåne vatten att hantera så fort handlingarna inkommit. Enligt exploatören är anläggningen färdig för kontroll under första delen av sommaren. I detta fall ställer bygglovshandläggaren även krav på att verksamhetsområdet ska vara fastställt innan bygglov beviljas.
Enligt ordinarie ordning hanteras utökning av verksamhetsområdet först efter att va-anläggningen är byggd och godkänd. Handläggningen av utökningen av verksamhetsområdet kan påbörjas parallellt, men anläggningen bör vara byggd och godkänd innan beslutet fattas i KF. Ett verksamhetsområde innebär ett antal skyldigheter för VA-huvudman och genom att VA-anläggningen ska godkännas innan verksamhetsområdet fastställs säkerställer vi att vi inte hamnar i en situation där ansvar förflyttas från exploatör till Mittskåne vatten som konsekvens av det utökade verksamhetsområdet.
_____


