UNDERRÄTTELSE
KOMMUNSTYRELSEN INFORMERAR OM
VA-UTBYGGNADSPLAN
Vad innebär detta för mig/oss?
Ett förslag till VA-plan har tagits fram och är nu ute
som information för de områden som berörs av planen. Kommunstyrelsen har beslutat att du som berörd
fastighetsägare ska kunna ta del av planerna för den
kommande utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp (VA) och lämna synpunkter på förslaget.

LÄMNA GÄRNA SYNPUNKTER UNDER PERIODEN

19/8 - 8/9 2020

Vad är en VA-plan?
En kommunal VA-plan syftar till att skapa en heltäckande långsiktig vatten- och avloppsplanering i hela
kommunen, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområden för vatten och avlopp.
En väl fungerande VA-försörjning är en grundläggande
förutsättning för ett hållbart samhälle. Ändamålsenliga och tillförlitliga VA-anläggningar säkerställer att
såväl hälso- som miljömässiga risker minimeras. Därför
behöver de befintliga VA-anläggningarna bestående
av ledningsnät och anläggningar för rening av avlopp
och produktion av dricksvatten kontinuerligt ses över,
underhållas och förnyas.
Utanför kommunens område för vatten och avlopp
ansvarar fastighetsägarna själva för sin VA-försörjning.
Bristfälliga enskilda avloppsanläggningar riskerar att
övergöda sjöar och vattendrag eller att förorena grundvattnet, och risken för brist på dricksvatten kan vara
påtaglig för fastighetsägare med enskild vattenförsörjning. Godkända och fungerande enskilda VA-anläggningar är alltså en förutsättning för att miljön ska må
bra och att det ska finnas friskt dricksvatten på landsbygden även i framtiden. Finns ett behov av VA-tjänster
i bebyggelseområden, på grund av hälso- och/eller
miljöskäl, är kommunen enligt vattentjänstlagen (LAV
2006:412) skyldig att bygga ut kommunalt vatten och
avlopp i området, och kommunen har i linje med detta
tagit fram en plan för hur kommunalt vatten och avlopp
ska byggas ut på landsbygden – VA-utbyggnadsplanen
– som del av VA-planen.

Utbyggnadsområden enligt §6 vattentjänstlagen

Vad innebär förslaget?

Vad innebär VA-planen för min enskilda anläggning?

Som en del i den framtagna VA-planen ingår en utbyggnadsplan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till bebyggelsegrupper som i dagsläget ligger utanför kommunens verksamhetsområde. Områdena som
omfattas i utbyggnadsplanen listas nedan tillsammans
med preliminär tidsplan för utbyggnad.
•
•
•
•
•
•
•

Holma, 2021–2022
Jularp, 2021–2023
Sjunnerup, 2022–2024
Bokeslund/Bokehall, 2022–2025
Wrangelsborg, 2026
Broslätt, 2027–2029
Karlarp, efter 2030

I Höörs kommun finns uppskattningsvis ca 2 500 enskilda avlopp, varav ca 1 500 av dessa är av äldre modell och sannolikt i behov av åtgärder. För dig som ägare av en enskild anläggning är det en stor investering
att bygga nytt avlopp och det krävs att man ansöker om
tillstånd hos miljönämnden. Om anläggningen ligger
inom planerat utbyggnadsområde för kommunalt vatten
och avlopp kan nya tillstånd för enskilda avlopp komma att tidsbegränsas då inkoppling till den kommunala
VA-anläggningen är att föredra när denna är på plats.
Bristfälliga enskilda anläggningar, som ligger inom de
utbyggnadsområden som är planerade längre fram i
tiden, kan komma att dömas ut. Detta kan medföra krav
på åtgärder av den enskilda anläggningen trots kommande kommunala utbyggnad av vatten och avlopp.

Tidsplanen för utbyggnaden i respektive område är
preliminär och har satts med hänsyn till statusen på de
enskilda anläggningarna i respektive område och vad
När kommunalt vatten och avlopp har byggts ut komsom är tekniskt möjligt. Utbyggnadstakten kommer
mer samtliga fastigheter inom utbyggnadsområdet att
bero på övriga investeringar och kapacitetsutrymmet i
anslutas till den kommunala VA-anläggningen.
de befintliga VA-anläggningarna som båda påverkas av
klimatförändringar, ökade miljökrav, växande befolkning
och åldrande infrastruktur. Det krävs att kapaciteten i
ledningsnät, vattenverk och reningsverk säkras – både
miljömål och driftsäkerhet måste uppnås så att en
hållbar och långsiktig leverans av VA-tjänsterna kan
garanteras.

Vad händer nu?

Har ni synpunkter?

I detta skede finns det möjlighet att lämna synpunkter
på VA-utbyggnadsplanen.
Hela VA-planen (bestående av delarna Strategi – Vision – Åtgärder, VA-utbyggnadsplan och Plan för små
avlopp) finns att läsa på Höörs kommuns hemsida.
https://www.hoor.se/bygga-bo-miljo/vatten-och-avlopp/

Har du synpunkter på VA-planen som du vill ska komma
till kännedom för kommunen, ska dessa ha kommit in
till Kommunstyrelsen senast den 8 september 2020.
Märk skrivelsen med dnr KSF 2020/355. Ange namn och
adress.
Synpunkterna skickas till:

Höörs kommun
Kommunstyrelsen
Efter detta informationsutskick kommer inkomna synBox 53
punkter att sammanställas som information till kommu- 243 21 Höör
nens politiker och vara en del av handlingen som sedan
ska godkännas i kommunstyrelsen.
eller maila till: kommun@hoor.se

Hur kan jag få mer information?
För mer information om VA-planen:
•
•
•

Besök Höörs kommuns hemsida: www.hoor.se
Besök Kommunhuset där förslaget finns upphängt i foajén.
Kontakt:
Malin Åberg, VA-strateg
(kommunala avlopp)
malin.aberg@mittskanevatten.se
0413-28602

Elin Olsson, Utredning VA
(kommunala avlopp)
elin.olsson@mittskanevatten.se
0413-28619

Oscar Franzén, Miljöinspektör
(enskilda avlopp)
oscar.franzen@hoor.se
0413-28175

