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§ 114 Upprop 
 

Ärendebeskrivning 
Granskning av närvaro av nämndens ledamöter och ersättare med upprop enligt lista. 
Samtliga ledamöter är närvarande. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 115 Godkännande av föredragningslistan 
och val av justerare 

 

Beslut 
VA-GIS nämnden beslutar: 

1. Göran Dahlgren (S) utses att justera dagens protokoll 2016-02-10 kl 08:30. 

2. Föredragningslistan godkänns efter ändring av att ärende ”Hållbarhetsindex 2014 - 
2015” flyttas högst upp på listan. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet. 

Val av justerare till mötets protokoll. 

Göran Dahlgren (S) står i tur att justera. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 116 Hållbarhetsindex 2014 - 2015 
 

Beslut 
VA-GIS nämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Hållbarhetsindex är ett verktyg för att visa verksamhetens förmåga att leverera hållbara 
vattentjänster på kort och lång sikt. Miljöingenjörerna, Maria Buchholt och Sonja Jones 
redovisar resultatrapporten för Hållbarhetsindex 2014 - 2015. 

Beslutsunderlag 
Power-Point presentation 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2015/486 

§ 117 Föregående protokoll 
 

Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av VA-GIS nämndens protokoll från mötet den 8 december 2015. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från VA-GIS nämnden 2015-12-08 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/31 

§ 118 Anmälningar 2016-02-02 
 

Beslut 
VA-GIS nämnden beslutar: 

1. VA-GIS 2016/24 ”Bestridande av anläggningsavgift målnummer va 386/15, Snickaren 3 
har felaktigt anmälts här och finns under ”Delegationsärenden 2016-02-02”. 

2. I övrigt läggs anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Anmälda ärenden: 

VA-GIS 2016/28 

2016-01-20 Anmälan om driftstörning - Ormanäs avloppsreningsverk 

  

VA-GIS 2015/660 

2015-11-24 Anmälan om underhållsarbete av skraporna i mellansedimenteringen 

  

VA-GIS 2016/4 

2016-01-08 Ansökan om reduktion av VA avgift, Jularp 4:9 

  

VA-GIS 2015/731 

2015-12-11 Ansökan om reduktion av VA-avgift, Sätofta 6:69 

  

VA-GIS 2016/11 

2016-01-13 Avtal EDP Future 

  

VA-GIS 2016/24 

2016-01-18 Bestridande av anläggningsavgift målnummer va 386/15, Snickaren 3 

  

VA-GIS 2015/677 

2015-12-03 Brister i strömförsörjning 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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VA-GIS 2015/761 

2015-12-17 EDP avtal tillägg 

  

VA-GIS 2016/27 

2016-01-20 Energikartläggning Lyby reningsverk 

  

VA-GIS 2015/678 

2015-12-04 Revidering av provtagningsschema för Höörs avloppsreningsverk - Tjörnarp, 
Snogeröd och Norra Rörum 

  

VA-GIS 2015/679 

2015-12-07 Tillsyn vattenverk - Askeröd, Killhult, Önneköp 

  

VA-GIS 2015/769 

2015-12-30 VA-utbyggnad Bokeslund, Bokeshall, Klevahill och Halla vattenförening 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/32 

§ 119 Delegationsärenden 2016-02-02 
 

Beslut 
Redovisningen av beslut i delegerade ärende läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 

Redovisade beslut i delegerade ärenden 

VA-GIS 2016/24 

2016-01-18 Bestridande av anläggningsavgift målnummer va 386/15, Snickaren 3 

  

VA-GIS 2016/11 

2016-01-13 Avtal EDP Future 

  

VA-GIS 2015/761 

2015-12-17 EDP avtal tillägg 

  

VA-GIS 2015/758 

2015-12-15 Upphandling ramavtal för sugnings- och spolningstjänster 2016 och 2017. 

  

VA-GIS 2015/243 

2015-05-26 Avtal med arrendator, Väntinge 1:1 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 120 Kurser och konferenser 
 

Beslut 
VA-GIS nämnden beslutar: 

1. Presidiet i VA-GIS nämnden, Camilla Källström (M) och Anders Larsson (C) godkänns 
att deltaga i ”Vattenstämman 2016 - Sveriges samtalsarena för vattenfrågor”, 2016-05-10 
- 11 i Göteborg. 

2. I övrigt läggs informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Ordföranden Camilla Källström (M) informerar om deltagande i konferens ”Förenkla 
helt enkelt” tillsammans med representanter från Hörby kommun. 

2. Inbjudan till konferens, ”Vattenstämman 2016 - Sveriges samtalsarena för 
vattenfrågor”, 2016-05-10 - 11 i Göteborg, arrangör är Svensk Vatten. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 121 Information Geoinfo Mittskåne 
 

Beslut 
VA-GIS nämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Plan- och GIS chef Trine Strunck informerar om: 

1. Projekt ”Får jag lov? - Mot automatiserade bygglov” (Höganäs, Vellinge m m), 
Boverket, långsiktigt projekt 

2. Elcyklar, vidareutveckla, hemtjänst, vårdplanering 

3. Sprida GIS i förvaltningarna, central placering 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 122 Information Mittskåne Vatten 
 

Beslut 
VA-GIS nämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

VA-GIS nämnden hälsar Jörgen Lindberg välkommen till Höörs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Driftchef Jörgen Lindberg informerar kortfattat om: 

1. Presentation av sig själv. Han kommer från VA Syd i Malmö och började sin anställning 
i Höörs kommun 2016-01-11. 

2. Emma Ljunggren, processtekniker slutar. Rekrytering av ersättare påbörjad. 

3. Vattenmätning, se hemsidan, logga in. Information om vattenförbrukning. 

4. ”Snickaren”, bebyggd fastighet, ej erlagt avgifter. De bestrider till Mark- och 
miljödomstolen Mittskåne Vattens skäl för debitering av avgifter m m. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 123 Inrättande av vattenskyddsområde 
 

Beslut 
VA-GIS nämnden beslutar 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sonja Jones, Miljöingenjör och Maria Persson, Va-strateg informerar i en Power-Point 
presentation om det påbörjade arbetet med att uppdatera och upprätta 
vattenskyddsområden för de allmänna vattentäkterna inom Mittskåne Vattens område 
samt arbetsgång och beslutsgång för ärendena.  

Beslutsunderlag 
Power-Point presentation 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 124 Uppföljning av drift- och 
investeringsbudget 

 

Beslut 
VA-GIS nämnden beslutar: 

1. Nämnden delegerar till ordförande Camilla Källström att underteckna bokslutet för 
2015. 

2. I övrigt läggs informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Magnus Brom, va-chef lämnar en kort redovisning av resultatet. Bokslutet för 2015 
kommer att bli klart i slutet på februari. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/25 

§ 125 Standardavtal vid VA-exploateringar 
 

Beslut 
VA-GIS nämnden beslutar: 

Ärendet återremitteras till nästa VA-GIS-möte, tisdagen den 15 mars för klargörande om hur 
avtalet hanteras i Höör respektive Hörby. 

Ärendebeskrivning 
Exploateringar är på gång både i Höörs och Hörby kommun, frågor kring hur vatten och 
avlopp ska hanteras och regleras har diskuterats. För att få en tydlig, rättvis och mer 
enhetlig hantering av vatten och avlopp vid exploatering har två VA-specifika 
standardavtal tagit fram. 

Avtalet består av ett VA-exploateringsavtal, vilket beskriver vilken standard och kvalité 
som krävs av anläggningen. Samt ett överlåtelseavtal vilket beskriver hur själva 
överlåtelsen av VA-anläggningen ska hanteras samt hur den ekonomiska regleringen ska 
gå till. 

VA-exploateringsavtalet tecknas i samband med uppstart av exploateringen (i 
projekteringsfasen) 

Överlåtelseavtalet tecknas när VA-anläggningen är utbyggd, slutbesiktigad och godkänd 
av VA-huvudmannen. 

Avtalet bygger på de principer som redan tillämpats både i våra och omkringliggande 
kommuner. 

Beslutsunderlag 
 VA-exploateringsavtal 
Överlåtelseavtal VA-anläggning 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/15 

§ 126 Slutredovisning av investeringsprojekt 
Hörby - Projekt 9162, 9118, 9111 & 9104 

 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner slutredovisningen av investeringsprojekt och överlämna den 
till ekonomi-kontoret i Hörby kommun. 

Ärendebeskrivning 
Projekt: Överbyggnad högreservoaren- 9162 

I enlighet med de föreskrifter som finns gällande säker dricksvattenhantering har 
högreservoarens luckor förses med överbyggnad, som skydd mot skadegörelse och 
sabotage. 

Beslut i kom.styr AU: Dnr KS 2015/156 

Budget:  100 000 kr 

Utgift: 82 000kr 

Resultat: +18 000 kr 

  

Projekt: Råvattenpump Hörby vattentäkt- 9118 

Ny råvattenpump till vattentäkt i Hörby har inhandlats. 

Beslut i kom.styr AU: Dnr KS 2015/279 

Budget: 80 000 kr 

Utgift: 59 000kr  

Resultat: +21 000kr 

  

Projekt: Installation av UV-ljus på högreservoaren - 9111 

För att decinficera utgående dricksvatten och därmed minska risken för bakterier i 
dricksvattnet på ledningsnätet har två st UV-ljus installeras på högreservoaren. 

Beslut i kom.styr AU: Dnr KS 2015/221 

Budget: 600 000 kr 

Utgift:  609 000 kr  

Resultat: -9 000 kr 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Projekt: Grind Lyby reningsverk - 9104 

För att säkerställa att inte obehöriga kommer in på reningsverksområdet har en 
automatisk grind installerats så att det är stängt till området även på dagtid. 

Beslut i kom.styr AU: Dnr KS 2015/220 

Budget: 100 000 kr 

Utgift: 84 000 kr 

Resultat: +16 000 kr 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/16 

§ 127 Avtal mottagning och behandling av 
externslam med MERAB 

 

Beslut 
VA-GIS-nämnden godkänner förslaget till avtal mellan Mittskåne Vatten och MERAB 
angående mottagning och behandling av externslam. 

Ärendebeskrivning 
Merab är ansvarig att tömma trekammarbrunnar och slutna tankar (externslam) i Höör och 
Hörby kommun och externslammet lämnas sedan på Ormanäs reningsverk och Lyby 
reningsverk för behandling. Mittskåne Vatten debiterar Merab för avlämnad mängd. 

Tidigare avtal har löpt ut och med anledning av detta har Mittskåne Vatten upprättat ett 
nytt avtal. Avtalet löper endast på ett år med anledning av att debiteringsmodellen 
kommer att ses över i samband med översyn av VA-taxan. I det nya avtalet har några 
förändringar rörande provtagning gjorts, men i övrigt är avtalet likvärdigt med tidigare 
avtal. Merab har fått avtalsförslaget för påseende och har inte haft något att erinra. 

Beslutsunderlag 
Förslag – Avtal angående mottagande och behandling av slam från trekammarbrunnar 
och slutna tankar från hushåll i Höörs och Hörby kommun. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/17 

§ 128 Utökning av verksamhetsområde för 
vatten i Granhult, Höörs kommun 

 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner förslaget om utökningen av verksamhetsområde för vatten i 
Granhult i Höörs kommun, och skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i Höörs kommun för fastställande. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten i Granhult, Höörs kommun innebär en 
utökning av verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens åtagande i 
tillhandahållande av vattentjänster. Området är sen tidigare anslutet till allmän 
spillvattenförsörjning. Vattenledningsnätet är utbyggt sen tidigare och det är nu möjligt för 
fastigheterna att ansluta även till vatten. 

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. 

Nytt tillkommande verksamhetsområden för vatten i Granhult i Höörs kommun och vilka 
fastigheter som berörs framgår av karta och fastighetsförteckning. 

Beslutsunderlag 
Karta över förslag till verksamhetsområde 
Förteckning över berörda fastigheter 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/18 

§ 129 Utökning av verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten för Stenskogen 
2:20, Höörs kommun 

 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner förslaget om utökningen av verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten för Stenskogen 2:20 i Höörs kommun, och skicka ärendet vidare till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Höörs kommun för fastställande. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Stenskogen 2:20, Höörs 
kommun innebär en utökning av verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens 
åtagande i tillhandahållande av vattentjänster. 

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. 

Nytt tillkommande verksamhetsområden för vatten och spillvatten för Stenskogen 2:20 i 
Höörs kommun och vilka fastigheter som berörs framgår av karta och 
fastighetsförteckning. 

Beslutsunderlag 
Karta över förslag till verksamhetsområde 
Förteckning över berörda fastigheter 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/19 

§ 130 Utökning av verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och dagvatten för 
Häggenäs 2:153, Hörby kommun 

 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner förslaget om utökningen av verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet för Häggenäs 2:153 i Hörby kommun, 
och skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Hörby kommun 
för fastställande. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten 
fastighet för Häggenäs 2:153 i Hörby kommun innebär en utökning av 
verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens åtagande i tillhandahållande av 
vattentjänster. Fastigheten är en del av ett exploateringsområde, bebyggande av 
fastigheten pågår. 

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. 

Nytt tillkommande verksamhetsområden för vatten, spillvatten, dagvatten gata och 
dagvatten fastighet för Häggenäs 2:153 i Hörby kommun och vilka fastigheter som berörs 
framgår av karta och fastighetsförteckning. 

Beslutsunderlag 
Karta över förslag till verksamhetsområde 
Förteckning över berörda fastigheter 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



  

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-02-02  23 (27) 
    
VA-GIS NÄMNDEN    
    
 

Dnr VA-GIS 2016/20 

§ 131 Utökning av verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och dagvatten för kv 
Näsbyholm, Matfors och Mackmyra, 
Hörby kommun 

 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner förslaget om utökningen av verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet för kv Näsbyholm, Matfors och 
Mackmyra i Hörby kommun, och skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i Hörby kommun för fastställande. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten 
fastighet för kv Näsbyholm, Matfors och Mackmyra i Hörby kommun innebär en utökning 
av verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens åtagande i tillhandahållande 
av vattentjänster. Fastigheten är delvis bebyggda och redan anslutna till allmän VA-
försörjning. 

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. 

Nytt tillkommande verksamhetsområden för vatten, spillvatten, dagvatten gata och 
dagvatten fastighet för kv Näsbyholm, Matfors och Mackmyra i Hörby kommun och vilka 
fastigheter som berörs framgår av karta och fastighetsförteckning. 

Beslutsunderlag 
Karta över förslag till verksamhetsområde 
Förteckning över berörda fastigheter 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



  

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-02-02  24 (27) 
    
VA-GIS NÄMNDEN    
    
 

Dnr VA-GIS 2016/21 

§ 132 Utökning av verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och dagvatten för del 
av Södertuna 2, Hörby kommun 

 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner förslaget om utökningen av verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet för del av Södertuna 2 i Hörby 
kommun, och skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Hörby 
kommun för fastställande. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten 
fastighet för del av Södertuna 2 i Hörby kommun innebär en utökning av 
verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens åtagande i tillhandahållande av 
vattentjänster. Fastigheten ligger delvis inom beslutat verksamhetsområdet, förslaget 
avser återstående del av fastigheten. 

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. 

Nytt tillkommande verksamhetsområden för vatten, spillvatten, dagvatten gata och 
dagvatten fastighet för del av Södertuna 2 i Hörby kommun och vilka fastigheter som 
berörs framgår av karta och fastighetsförteckning. 

Beslutsunderlag 
Karta över förslag till verksamhetsområde 
Förteckning över berörda fastigheter 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



  

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-02-02  25 (27) 
    
VA-GIS NÄMNDEN    
    
 

Dnr VA-GIS 2016/22 

§ 133 Utökning av verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och dagvatten för del 
av Pugerup 14, Hörby kommun 

 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner förslaget om utökningen av verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet för del av Pugerup 14 i Hörby 
kommun, och skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Hörby 
kommun för fastställande. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten 
fastighet för del av Pugerup 14 i Hörby kommun innebär en utökning av 
verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens åtagande i tillhandahållande av 
vattentjänster. Fastigheten ligger delvis inom beslutat verksamhetsområdet, förslaget 
avser återstående del av fastigheten. 

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. 

Nytt tillkommande verksamhetsområden för vatten, spillvatten, dagvatten gata och 
dagvatten fastighet för del av Pugerup 14 i Hörby kommun och vilka fastigheter som 
berörs framgår av karta och fastighetsförteckning. 

Beslutsunderlag 
Karta över förslag till verksamhetsområde 
Förteckning över berörda fastigheter 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



  

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-02-02  26 (27) 
    
VA-GIS NÄMNDEN    
    
 

Dnr VA-GIS 2016/33 

§ 134 Utökning av verksamhetsområde för 
dagvatten gata för del av Hörby 45:1, 
Hörby kommun 

 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner förslaget om utökningen av verksamhetsområde för 
dagvatten gata för del av Hörby 45:1 i Hörby kommun, och skicka ärendet vidare till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Hörby kommun för fastställande. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt verksamhetsområde för dagvatten gata för del av Hörby 45:1 i Hörby 
kommun, innebär en utökning av verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens 
åtagande i tillhandahållande av vattentjänster. Ett beslut om verksamhetsområde behövs 
för att Mittskåne Vatten ska kunna debitera avgifter för de vattentjänster som fastigheten 
nyttjar. 

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. 

Nytt tillkommande verksamhetsområden för dagvatten gata för del av Hörby 45:1 i Hörby 
kommun, och vilka delar av fastigheten som berörs framgår av karta och 
fastighetsförteckning. 

Beslutsunderlag 
Karta över förslag till verksamhetsområde 
Förteckning över berörda fastigheter 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



  

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-02-02  27 (27) 
    
VA-GIS NÄMNDEN    
    
 

Dnr VA-GIS 2016/34 

§ 135 Ramavtal med löpande avrop för 
sugnings- och spolningstjänster 

 

Beslut 
VA-GIS nämnden beslutar: 

Förslaget till ramavtal med löpande avrop för sugnings- och spolningstjänster under 2016 
och 2017 med möjlighet till förlängning årsvis för 2018 och 2019 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Mittskåne Vatten har behov av att utföra spolning, slamsugning och filmning av 
självfallsledningar, avloppsledningar och tillhörande anläggningar såsom pumpstationer, 
reningsverk och diverse cisterner och behållare. 

Avtalet avser tjänster under perioden 2016-01-01 till och med 2017-12-31 (med möjlighet 
till förlängning). Omfattning och tjänster som ingår framgår av bifogat 
förfrågningsunderlag. 

Beslutsunderlag 
Förfrågningsunderlag sugnings- och spoltjänster 2016-2017 
Bilaga 1 - Förslag till ramavtalskontrakt 
_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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