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§ 63	Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga beslutande ledamöter är närvarande.
_____



§ 64	Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs med ändringen att ärendena Mittskånevatten - VA-taxa 2022 för Höörs kommun och Mittskånevatten - VA-taxa 2022 för Hörby kommun utgår.
Yrkanden
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar att ärendena Mittskånevatten - VA-taxa 2022 för Höörs kommun och Mittskånevatten - VA-taxa 2022 för Hörby kommun utgår.
Beslutsordning
Ordförande frågan om Vatten - och räddningstjänstnämnden beslutar att bifalla förslaget till beslut och yrkandet och finner att Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar bifalla desamma. 
_____



§ 65	Anmälan om jäv
Beslut
Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.
Ärendebeskrivning
Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande. Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv. Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv genom majoritetsbeslut.
En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.
Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt kommunallag (2017:725)
6 kap 28 §. En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående, (Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller (Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap, ovänskap etc.)
_____



§ 66	Val av justerare och bestämmande av tid och plats för protokollets justering
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
1. Stefan Lissmark (S) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset i Höör, kanslienheten, torsdagen den 7 oktober 2021 kl. 09:00.
Ärendebeskrivning
Förvaltningens förslag om protokollsjusterare bygger på en justeringslista. Syftet är att samtliga ordinarie ledamöter ska turas om att tjänstgörande som justerare.
I vanliga fall justeras protokollet på kansliet i Höörs kommunhus klockan 08:30 på fredagen efter mötet. 
_____



§ 67	Informationsärende: Utredningen avseende nytt samverkansavtal mellan Höör och Hörby
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.
_____


Dnr VR 2020/182
§ 68	Räddningstjänsten Skånemitt - Räddningschef informerar 
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Räddningschefen informerar om aktuella frågor:
1. Verksamhetsanpassade restriktioner efter 29/9 (Corona)
2. Industribrand, Slagtoftavägen/Kraftgatan 210905, Hörby
3. Ny brandstation, Hörby tätort
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, Räddningschefen informerar 211004.docx
2. Räddningschefen informerar, VR-nämnden 211004.pptx
_____


Dnr VR 2021/235
§ 69	Räddningstjänsten Skånemitt - Budget 2022
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
1. Godkänna förslaget till rambudget
2. Ge räddningschefen i uppdrag att återkomma med ett förslag till en detaljerad internbudget för 2022, inklusive verksamhetsplan, till nästkommande möte.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten har i samverkan med kommunerna Höör och Hörby under våren och hösten arbetat fram förutsättningarna för en hållbar driftsbudget för räddningstjänsten under 2022 med prognos för 2023 och 2024.
Förslaget innebär en oförändrad ram för räddningstjänsten under nästkommande år inklusive uppräkningar för ökade personalkostnader samt inflation. Rambudgeten kommer sedan att brytas ned till en driftsbudget med specifika poster för intäkter och kostnader samt årlig uppräkning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rambudget 2022 räddningstjänsten.docx
_____


Dnr VR 2021/234
§ 70	Räddningstjänsten Skånemitt - Delårsrapport Räddningstjänsten Skånemitt 2021
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna räddningstjänstens delårsrapport samt översända rapporten till Kommunstyrelsen i Hörby kommun och Höör kommun.
Ärendebeskrivning
Delårsrapporten redovisar ett underskott för perioden på -1,7 mnkr. Underskottet är främst pandemirelaterat på grund av uteblivna intäkter för uthyrning av lokaler, extern utbildning samt en högre grad av kostnader för vakansinkallningar av RIB-personal på grund av korttidssjukdom/Coronasymptom. I prognosen bedöms budget visa ett underskott på ca -1,1 mnkr vid årsskiftet.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Delårsrapport räddningstjänsten 2021.docx
2. RTJ Investeringsredovisning AUG 2021, delårsrapport.docx
3. VR-RTJ Delårsrapport 2021.2.docx
4. RSM, Ek uppföljning AUG.pptx
_____


Dnr VR 2021/237
§ 71	Räddningstjänsten Skånemitt - Styrande dokument för krisberedskapen i Höör
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna. 
Ärendebeskrivning
Kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap regleras av lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner och regioner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och regioner ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
En översyn och uppdatering av reglerade kommunövergripande styrande dokument för krisberedskap i Höörs kommun gjordes under 2020, och processen inleddes med att fastställa dem i rätt instans.
De styrande dokument som avses är:
Styrdokument LEH (beslutat av kommunfullmäktige 2021-04-14 §36)
Reglemente krisledningsnämnd (beslutat av kommunfullmäktige 2021-03-03 §11)
Instruktion för kommundirektören gällande krisberedskap (beslutad av kommunstyrelsen 2021-03-23 §71)
Plan för hantering av extraordinära händelser (beslutas av kommundirektör efter att nuvarande beredskapsplan från 2009 är upphävd av kommunfullmäktige)
Åtgärdsplan LEH (beslutas av kommundirektör)
Utbildnings- och övningsplan LEH (beslutas av kommundirektör)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse styrande dokument LEH.docx
_____


Dnr VR 2021/236
§ 72	Räddningstjänsten Skånemitt - Handlingsprogram lagen om skydd mot olyckor, reformerad lagstiftning
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Ge räddningschefen i uppdrag att slutföra arbetet med ett nytt handlingsprogram enligt LSO för kommunerna Höör och Hörby enlighet med MSB 2021:1.
Föreslå respektive kommunstyrelse i kommunerna Höör och Hörby att uppdra åt Vatten- och Räddningstjänstnämnden att besluta om ett nytt handlingsprogram enligt LSO. 
Ärendebeskrivning
Handlingsprogrammen är kommunernas styrdokument för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) ska handlingsprogrammen omfatta skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsatser.
Nämnden har sedan tidigare gett i uppdrag att de nuvarande handlingsprogrammen för kommunerna Höör och Hörby ska uppdateras och revideras i enlighet med den reformering av Lag om skydd mot olyckor som är under slutförande. En riskutredning, vilken är grunden för handlingsprogrammet togs fram och rapporterades till nämnden sommaren 2020. Arbetet med det reviderade handlingsprogrammet har i avvaktan på en ny föreskrift från MSB, som ska reglera innehållet i handlingsprogrammet på ett mer enhetligt sätt, har arbetet med handlingsprogrammet varit fokuserat på att följa utvecklingen i framtagandet av den nya föreskriften.
Föreskriften beslutades av MSB strax före sommaren att börja gälla från och med den 22 juni 2021. Kommunerna förväntas anta nya handlingsprogram senast den 1 januari 2022, vilket får anses vara ett kort tidsintervall med hänsyn tagen till det nya innehållet i föreskriften som kommunerna behöver anpassa sig till samt kommunernas politiska beslutsprocesser.
Kommunen får i och med den reformerade lagstiftningen själv bestämma vem i kommunen som beslutar om handlingsprogrammen. Enligt den tidigare lagstiftningen var kommunfullmäktige utpekade som beslutsorgan i kommunen.  Regeringens avsikt är att besluten ska tas där så är lämpligt enligt kommunallagen, dvs. följa ordinarie kommunal styrning. Då handlingsprogrammen enligt propositionen är avsedda att utgöra kommunens styrdokument för förebyggande och räddningstjänst enligt LSO behöver styrdokumenten tas politiskt.
Med anledning av den reformerade lagstiftningen har MSB även tagit fram föreskrifter om ledningssystem samt den kommunala tillsynen enligt LSO. Angående ledningssystem har räddningstjänsten Skånemitt anpassat sig till de förändringar som anges med nämndens beslut att under 2020 teckna avtal med RC-syd. Tillsynsverksamheten kommer att anpassas enligt den aktuella föreskriften från och med nämndens kommande beslut om Tillsynsplan 2022. 
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor, reformerad lagstiftning 210929.docx
2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram.pdf
_____


Dnr VR 2021/72
§ 73	Räddningstjänsten Skånemitt - Anmälningar  
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Diarielista 2021-07-28 - 2021-09-09.xlsx
_____


Dnr VR 2021/71
§ 74	Räddningstjänsten Skånemitt - Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Redovisningen av beslut tagna med stöd av delegering godkänns och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegeringen. Vid dagens sammanträde redovisas följande:
1. Delegationsbeslut RTJ Skånemitt 210728-210914.xlsx, Räddningstjänsten Skånemitts redovisning av beslut tagna med stöd av delegering för perioden 2021-07-28 - 2021-09-14.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut RTJ Skånemitt 210728-210914.xlsx
_____


Dnr VR 2021/81
§ 75	Mittskåne Vatten - VA-chefen informerar
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
VA-chefen informerar om aktuella frågor:
1. Organisationsförändring inom kundservice
2. Pågående rekryteringar
3. VA-avdelningen undersöker den rättsliga statusen avseende överklagandet av avgifter för fastigheten Oderup 9:25 och meddelar fastighetsägarna att ärendet är avslutat
4. Överklagande Tigern 16
5. Vattenkvaliteten Maglasäte - Lillasäte
6. Byte av digitala vattenmätare i Höör och Hörby
Beslutsunderlag
Förklaring anläggningsavgift och brukningsavgift.docx
_____


Dnr VR 2021/37
§ 76	Mittskånevatten - VA-plan för Hörby kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna. 
_____


Dnr VR 2021/241
§ 77	Mittskåne Vatten - Delårsrapport Mittskånevatten 2021
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Godkänna delårsrapporten januari till augusti 2021 för Mittskåne Vatten och skicka den vidare till kommunstyrelserna i Hörby och Höörs kommun.
Ärendebeskrivning
Mittskåne Vatten har sammanställt en delårsrapport för perioden januari till augusti för respektive kommuns VA-kollektiv.
För uppgifter om måluppföljning, periodens händelser, ekonomiskt utfall hänvisas till delårsbokslutet för tertial 2 2021.
Beslutsunderlag
 1. Tjänsteskrivelse - Tertialrapport 2 2021 - Mittskåne Vatten.docx
2. Delårsrapport jan-aug 2021.pdf
3. Nämnd 20211004.pptx
_____


Dnr VR 2021/228
§ 78	Mittskåne Vatten - VA-taxa 2022 för Höörs kommun
Ärendet utgår.


Dnr VR 2021/229
§ 79	Mittskåne Vatten - VA-taxa 2022 för Hörby kommun
Ärendet utgår. 


Dnr VR 2020/265
§ 80	Investeringsbudget MittSkåne Vatten 2021
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Fastställa investeringsbudget 2021 för Höörs kommun i enlighet med prognos eftersom VA-chefen inte hade delegation på att omdisponera budgeten på ett sådant sätt som gjorts.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Höörs kommun beslutade 2019-06-19 (§66, KSF 2018/291) att ge avgiftsfinansierade delen av nämnden för VA och Räddningstjänst 50 miljoner kronor per år i investeringsram för åren 2020-2024. Under våren fattade VA-chefen beslut om omdisponering av budget mellan verksamheterna. Detta fanns nödvändigt för att på ett resurseffektivt sätt kunna disponera personalresurserna inom projektverksamheten då kommunfullmäktige i Hörby kommun beslutade om en halvering av investeringsbudget för VA i Hörby kommun.
Då detta beslut togs av VA-chefen behöver således VR-nämnden ånyo fastställa investeringsbudget i enlighet med prognos för Höörs kommun 2021.
Yrkanden
Christina Nilsson (SD) yrkar att ett tillägg ska göras i beslutet att anledningen till att ärendet återigen behandlas i Vatten- och räddningstjänstnämnden är att VA-chefen inte hade delegation på att omdisponera budgeten på ett sådan sätt som gjorts. 
Beslutsordning
Ordförande frågar om Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar att bifalla beslutet och Christina Nilssons (SD) tilläggsyrkande och finner att Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar att bifalla desamma. 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse investeringsbudget Höör 2021.docx
_____


Dnr VR 2020/8
§ 81	Mittskåne Vatten - Inriktningsbeslut vattenförsörjning Höörs kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
1. Föreslå kommunstyrelsen i Höörs kommun besluta att ge kommundirektören i uppdrag att inleda förhandling med Sydvatten AB för en eventuell anslutning.
2. Ge kommundirektören i Höörs kommun i uppdrag att undersöka möjligheterna till ny lokalisering av egen vattentäkt alternativt tillsammans med Hörby kommun.
Ärendebeskrivning
Höörs vattenförsörjning behöver förstärkas. I nuläget försörjs Höörs tätort från Karlsviks vattenverk. Ytterligare vattenverk finns i Norra Rörum och Tjörnarp. Dricksvattentäkterna i Tjörnarp och Norra Rörum klarar behovet för de mindre orterna för den närmaste tiden, men läget är mer osäkert på lång sikt.
Nulägesbeskrivning
Kapacitetstaket är nått för Karlsviks VV
I tjänsteskrivelsen visas dygnsproduktionen för utgående vatten från Karlsviks vattenverk under januari 2021-augusti 2021.
I tjänsteskrivelsen visas dygnsproduktionen under 2021 i blått tillsammans med prognos för de närmaste 6 åren i rött. Prognosen är räknad med 250 personers ökning per år samt utbyggnad av Holma och Jularp - Sjunnerup som är de områden som är beslutade. Den horisontala linjen visar den tekniska kapaciteten på Karlsviks VV idag. I början av året var det relativt mycket vattenläckor och i juni var det varmt med hög förbrukning innan bevattningsförbud och uppmaning till sparsamhet infördes vid midsommar. Detta kan ses i diagrammet med en tydlig nedgång i slutet av juni och framåt.
Vattenläckorna har ökat de senaste åren enligt den statistik som tas fram varje år i samband med rapportering till VASS (Svenskt Vattens rapporteringssystem). Den totala förlusten är dock inte onormalt stor jämfört med andra organisationer (median 20-21%).
Slutsatsen av detta skulle kunna ses som att med nuvarande utformning av vattenverket klaras de närmaste 6 åren, men med mycket liten marginal. Det innebär att beslut om bevattningsförbud på sommaren kan behöva tas varje sommar framöver och våra system för läcksökning och åtgärdande av vattenläckor behöver förbättras. Men 6 år går snabbt och oavsett hur vattenförsörjningen ska lösas behöver arbetet med förstärkning igång snarast.



Vad är möjligt att göra? 
Går det att ta ut mer råvatten från befintliga vattentäkter?
Dricksvattentäkterna vid Orup och Ormanäs kan inte utnyttja den vattendom som finns då det redan vid nuvarande uttag ger en sänkning i grundvattennivån i täkterna. Det innebär i praktiken att det inte går att öka grundvattenuttaget eller anlägga några nya brunnar i samma grundvattenmagasin. Det gör att situationen är akut och ny vattentäkt behöver ordnas som ligger utanför de vattentäktsområden som används idag. Svaret är alltså nej.
Befintligt vattenverk vid Karlsvik är svårt att bygga ut på grund av platsbrist och att marken är privatägd.
Oavsett om vattenförsörjning ska ske genom nya vattentäkter eller anslutning till Sydvatten behöver vattenverket byggas om och ut eller anpassas till att ta emot vatten från överföringsledning. Marken som vattenverket är byggt på ägs av Specialfastigheter Sverige AB och kommunen bör undersöka om möjligheter till att förvärva marken som vattenverket står på. Detta bör göras oavsett lösning.
Kan man hitta nya grundvattentäkter?
Möjligheterna att hitta nya grundvattentäkter inom kommunen bedöms som mycket små, vilket gör att det troligtvis blir nödvändigt att leta vattentäktsområde utanför kommungränsen. Området vid Häggenäs bedöms som möjligt utifrån hydrogeologiskt perspektiv. Det finns dock inte någon kommunal mark där så markförvärv eller markavtal behövs för att få tillgång till mark. Svar: Ja, kostnadsbilden är dock osäker. Men frågan bör utredas vidare parallellt med nedanstående. 
Samverkan med Sydvatten är möjlig genom överföringsledning från Stehag. 
En förutsättning för ett avtal med Sydvatten för Höörs del bör vara att befintliga vattentäkter, åtminstone delvis, behöver kunna vara i drift för att säkerställa reserv- och nödvatten. Diskussioner med Sydvatten bör inledas inom det snaraste.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
_____


Dnr VR 2021/130
§ 82	Mittskåne Vatten - Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Holma, Höörs kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Kommunfullmäktige i Höörs 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 att det 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 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.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen i Höör eftersom fel kommun framgick i ärendemeningen.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse (3)holma.pdf
2. Nytt Verksamhetsområde Holma A3.pdf
3. Förslag till verksamhetsområde Holma.pdf
4. Nämnden för VA och Räddningstjänst 2021-06-14 (2021-06-14 VR §68).doc
_____


Dnr VR 2021/238
§ 83	Mittskåne Vatten - Upphävande av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Tjörnarps VV
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Höörs kommun besluta:  
Upphäva det fastställda vattenskyddsområdet för Tjörnarps vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter, daterat 2006-02-15.
Upphävandet ska gälla från det datum Länsstyrelsen beslutat om nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter.
Ärendebeskrivning
Gällande vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Tjörnarps vattenverk är fastställda enligt beslut i kommunfullmäktige, daterat 2006-02-15.
Med anledning av att det tillkommit fler brunnar i berg, att uttagsbrunnar i jord tagits ur bruk samt att tillstånd erhållits för större uttag än tidigare föranleder ett behov av uppdatering och anpassning till gällande lagar och förordningar. Syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattenförekomsten vid Tjörnarp, som används som vattentäkt för Höörs kommun, ett tillräckligt bra skydd så att råvattnets kvantitet säkras i ett långsiktigt perspektiv samtidigt som dess kvalitet inte försämras. Vattenskyddsområdet är, vid sidan om övrig lagstiftning, ett underlag vid samhällsplanering, tillsyn och prövning.
Mittskåne Vatten har därför ansökt hos Länsstyrelsen om fastställande av nytt vattenskyddsområde med nya föreskrifter jämlikt 7 kap. 21, 22 och 30 §§ miljöbalken. Då besluten är tagna av två olika myndigheter behöver gällande vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter upphävas och nytt beslut tas.
Upphävandet ska gälla från det datum Länsstyrelsen beslutat om nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
_____


Dnr VR 2021/219
§ 84	Mittskåne Vatten - Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Ekeröd 6:11, Höörs kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Höörs kommun besluta:
Godkänna förslaget om utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet, för fastigheten Ekeröd 6:11, enligt bilagd fastighetsförteckning och karta.
Ärendebeskrivning
Enligt 6§ 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 fastigheten Ekeröd 6:11
Beslutsunderlag ses i bilagor 1 och 2
Ny detaljplan antagen av Kommunstyrelsen i Höörs kommun 2020-12-01, § 214, Laga kraft 2020-12-25 utgör grunden för beslutet. Enligt planbeskrivningen ska området förses med allmänna vattentjänster för samtliga vattentjänster. 
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Nytt VO Ekeröd 6_11 översikt.pdf
3. Nytt VO Ekeröd 6_11.pdf
_____



§ 85	Mittskåne Vatten - Information: Uppföljning av bevattningsförbud
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar: 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____


Dnr VR 2021/76
§ 86	Mittskåne Vatten - Anmälningar
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:
Rapporteringen av anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Anmälningar 20210818-20210927.docx
2. Dom M 3043-20.pdf
_____


Dnr VR 2021/75
§ 87	Mittskåne Vatten - Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 
Beslut
Vatten- och räddningstjänsten beslutar: 
Redovisningen av beslut tagna med stöd av delegering godkänns och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegeringen. Vid dagens sammanträde redovisas följande:
Tjänsteskrivelse - Rapportering av beslut fattade på delegering Mittskåne Vatten 202108-18-20210927
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Rapportering av beslut fattade på delegering Mittskåne Vatten 20210818 - 20210927.docx
_____


