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§ 136 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämndens ledamöte och ersättare enligt lista. Notering av närvaro. Anders 
Larsson (C), Gunnar Bergquist (S) och Helen Ohlson (SD) är inte närvarande. Jan Lind 
(SD) och Roger Persson (S) tjänstgör. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 137 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns där punkt 20, uppföljning av drift- och investeringsbudget, 
utgår eftersom underlag saknas. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet.  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 138 Val av justerare 

Beslut 
VA-GIS nämnden utser Bengt Hedlund (SPI) att justera protokollet från mötet. Justering i 
Höörs kommunhus den 29 mars 8:30. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll och tid för justering. 

Yrkanden 
Camilla Källström (M) föreslår Bangt Hedlund (SPI) som justerare. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/3 

§ 139 Föregående protokoll 

Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av protokollet från VA-GIS nämndens möte den 2 februari 2016. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/87 

§ 140 Beslut i delegerade ärenden  

Beslut 
Redovisade beslut i delegerade ärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i delegerade ärenden. 

Förteckning av beslut föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/86 

§ 141 Anmälningar 

Beslut 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

  

VA-GIS 2016/84 

2016-03-01 

Ändring av reglemente. Beslut från Kommunfullmäktige Höörs kommun 20160127 § 8. 

  

VA-GIS 2016/78 

2016-02-23 

Ärendebalansförteckningar VA-GIS 2016 

  

VA-GIS 2016/75 

2016-02-22 

Ansökan om reduktion av VA-avgift, Eriksberg 24 

  

VA-GIS 2016/71 

2016-02-18 

Ändrade tidsplan va-utbyggnad Jularp 

  

VA-GIS 2016/70 

2016-02-16 

Begäran om VA utanför verksamhetsområde Sövröd 1:18 

  

VA-GIS 2016/44 

2016-02-02 

Information om bräddning på ledningsnätet i Ormanäs (Höör) 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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VA-GIS 2016/34 

2016-01-25 

Ramavtal med löpande avrop för sugnings- och spolningstjänster 

  

VA-GIS 2016/4 

2016-01-08 

Ansökan om reduktion av VA avgift, Jularp 4:9 

  

VA-GIS 2015/420 

2015-08-31 

Exploatering Norra Industriparken, Hörby 

  

VA-GIS 2016/27 

2016-01-20 

Energikartläggning Lyby reningsverk 

  

VA-GIS 2015/106 

2015-03-11 

VA-utbyggnad Ormanäs 1B Lindholmsväg, mål F 1479-15 

  

VA-GIS 2014/10 

2014-01-14 

VA-utbyggnad Ormanäs 1A ledningsrätter 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/85 

§ 142 Kurser och konferenser 

Beslut 
VA-GIS nämnden beslutar att Anders Larsson (C) deltar på Kommunförbundet Skånes 
Temadag i Hässlejolm den 1 april 2016. Göran Dahlgren (S) deltar på Sydvattens 
seminarium om dricksvattenförsörjningen i Malmö den 2 juni 2016. 

Ärendebeskrivning 
Aktuella kurser och konferenser. 

Nämnden presidium har som förslag att Anders Larsson (C) deltar på Temadag 
Vattenförvaltning och åtgärdsprogrammet – Vad är kommunernas uppdrag. Temadagen 
anordnas I Hässleholm den 1 april 2016 av Kommunförbundet Skåne. 

 Göran Dahlgren (S) meddelar intresse att delta i om dricksvattenförsörjningen i Skåne 
som anordnas av Sydvatten i Malmö den 2 juni 2016. Magnus Brom är anmäld till 
seminariet. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 143 Information Geoinfo Mittskåne 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information från samhällsbyggnadssektorn om verksamheten inom Geoinfo Mittskåne. 
Trine Strunck tar upp följande punkter. 

- Samordning av geografisk information i Höörs och Hörbys verksamheter. 

- Utveckling MBK-verksamheten 

- Webkarta och systemstudier 

- Analyser och GIS-utveckling 

- Projekt och marknadsföring 

- Ny projektanställning för mättjänster 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 144 EU-projekt om slamkvalité 

Beslut 
VA-GIS nämnden ställer sig positiv till det planerade projektet och lägger i övrigt 
informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information från Mittskåne Vatten om projekt med AR-slam. Maria Persson redovisar om 
det avslutade projektet inom programmet Intereg South Baltic där bland annat 
samrötningsprojektet med kommuner i nordvästra Skåne och Blekinge ingick. 

Ett utkast är utarbetat för ansökan om medel för ett nytt projekt delfinansierat (upp till 70 
%) med EU-medel. Inriktningen är renare AR-slam, Energieffektiviseringar och återföring 
av näringsämnen. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



  

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-03-15  13 (25) 
    
VA-GIS NÄMNDEN    
    
 

 

§ 145 Dagvattenpolicy för Höör och Hörby 
kommuner 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Lovisa Larsson informerar om arbetet med en dagvattenpolicy, gemensam för Höör och 
Hörby. Punkter som behandlades. 

- Definition av dagvatten. 

- Traditionell dagvattenhantering 

- Varför behövs en policy? 

- Mål: hållbar dagvattenhantering, omhändertagande nära källan, tydligare 
ansvarsfördelning. 

- Utmaningar i arbetet. 

- Överenskommelser med berörda. 

- Tydliggörande av vad som krävs av fastighetsägare. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



  

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-03-15  14 (25) 
    
VA-GIS NÄMNDEN    
    
 

Dnr VA-GIS 2016/85 

§ 146 Rättsliga avgöranden 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i ärenden som rör VA-GIS nämndens verksamhet och ärenden 
som avskrivits. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/85 

§ 147 Utbyggnader i Skåne 

Beslut 
VA--GIS nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Mittskåne Vatten redovisar en sammanställning av kostnader, fastighetsavgifter och 
kostnadstäckning för VA-utbyggnader som gjorts i Skåne. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/85 

§ 148 Utredning av fastigheter nära 
verksamhetsområde  

Beslut 
VA-GIS nämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av utredning avseende fastigheter belägna nära verksamhetsområde. 

- I Höör berörs ca 60 fastigheter. 

- I Hörby berörs ca 30 fastigheter. 

När fastigheterna nu är lokaliserade blir nästa steg att göra fältstudier för att ta ställning 
till om anslutning är möjlig, ska erbjudas eller eventuellt vara tvingande. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/114 

§ 149 Avsiktsförklaring med VASYD om 
utbyggnad i Hasslebro 

Beslut 
Ordföranden ges i uppdrag att godkänna en avsiktsförklaring med VASYD, med ett 
kostnadstak infört, om utbyggnad av VA i Hasslebro. Den godkända avsiktsförklaringen 
delges kommunstyrelsen i Höör för kännedom 

Ärendebeskrivning 
Hasslebro ligger intill Rönne å, längs med väg 13 och väg 113. Samhället består av 16 
bostadsfastigheter. Kommungränsen mellan Eslöv och Höör går genom samhället. Inom 
Eslöv är det 11 bostadsfastigheter. Inom Höörs kommun är det fem fastigheter, varav en 
av omfattar flera bostadshus. 

Såväl Eslövs som Höörs kommun har bedömt att Hasslebro berörs av sjätte paragrafen i 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, varför det blir en kommunal angelägenhet att 
försörja Hasslebro med vatten och avlopp. Detta görs bäst genom att från Stockamöllan 
cirka 600 m norrut bygga ut det kommunala ledningsnätet för vatten och spillvatten. Både 
Eslöv och Höör har hittills bedömt att va-utbyggnad kan ske omkring 2020. 

Då Hasslebro delas mellan två kommuner, två va-organisationer och i framtiden två VA-
kollektiv, upprättas denna avsiktsförklaring för hur utbyggnaden ska ske. 

Mittskåne Vatten redovisar behov av justeringar i föreliggande förslag till avgiftsförklaring. 

Yrkanden 
Ordförande föreslår att ges i uppdrag att godkänna en avsiktsförklaring med VASYD, med 
ett kostnadstak infört, om utbyggnad av VA i Hasslebro och att den godkända 
avsiktsförklaringen delges kommunstyrelsen i Höör för kännedom. 

Beslutsordning 
Ordföranden lägger fram det egna förslaget för beslut och finner att det får nämndens 
bifall. 

Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring med VASYD utbyggnad Hasslebro 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/84 

§ 150 Ändring av reglemente enligt beslut 
från Kommunfullmäktige Höörs kommun 
2016-01-27 § 8. 

Beslut 
VA/GIS Nämnden lägger informationen om ändringarna i reglementet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
§ 8 i VA-GIS nämndens och övriga av Höörs kommuns nämnders regelmenten har 
ändrats. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar har införts i reglementet genom 
Kommunfullmäktiges beslut. Med ändringarna ska nämndernas reglementen stämma med 
arbetsmiljölagens krav och bidra till att skapa goda arbetsplatser. Kommunfullmäktige I 
Hörby delges reglementet för ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Beslut Kommunfullmäktige Höörs kommun 2016-01-27 KF§8 Ändringsförslag till 
Reglementet för VA/GIS nämnden 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 151 Intern kontroll 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om ett förslag till internt kontrollprogram som kommer att läggas 
fram för nämnden under hösten. Programmet avser den interna kontrollen för 2017. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/115 

§ 152 Bokslut VA-GIS nämnden 2015 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner bosklutet och meddelar det som sitt bokslut till 
kommunstyrelserna i Höör och Hörby. 

Ärendebeskrivning 
VA-GIS nämnden ska lämna sitt bokslut för verksamhetsåret 2015. Förslag föreligger från 
Geoinfo Mittskåne och Mittskåne Vatten. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2015 VAGN avg 20160128 
Resultatanalys 2015 VAGN avg 
Investeringsredovisning 2015 VAGN avg 
RR och BR 2015 
Bokslut 2015 MSV Hörby 
Verksamhetsberättelse 2015 VAGN Geoinfo  sk 
Resultatanalys 2015 VAGN Geoinfo sk 
Investeringsredovisning 2015 VAGN Geoinfo 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/116 

§ 153 Investeringsbudget 2017 VA-GIS 
nämnden Geoinfo Mittskåne 

Beslut 
VA/GIS-nämnden godkänner förslaget till beslut för Geoinfo Mittskåne, Höörs kommun för 
verksamhetsåret 2017. 

Ärendebeskrivning 
Förslag på investeringsbudget är framtagen 2017 för Geoinfo Mittskåne 

Beslutsmotivering 
Inköp av underlag (ortofoto i min 10cm upplösning) till inventeringar, analyser, 
visualiseringar samt reklam. Geodataprodukter som är tillgängliga att använda för alla 
verksamheter i kommunerna. Med kontinuerliga inköp av ortofoto i hög upplösning finns 
en visuellt dokumenterat utvecklingshistorik över kommunerna. 

Beslutsunderlag 
BLANKETT.2.1 investeringar skHBY 
BLANKETT.2.1 investeringar skHR 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/118 

§ 154 Investeringsbudget 2017 VA-GIS 
nämnden Mittskåne Vatten 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner förslagen till investeringsbudget 2017 för Mittskåne Vatten 
och meddelar förslagen till kommunstyrelserna i Höörs kommun respektive Hörby 
kommun. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till investeringsbudgeten 2017 för VA-GIS nämnden ska fastställas och inges till 
respektive kommunstyrelse i Höör och Hörby. Förslag föreligger från Mittskåne Vatten. 

Beslutsunderlag 
Investeringsbudget VAGN Mittskånevatten avg Höör 
Investeringsbudget VAGN Mittskånevatten avg Hörby 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2015/466 

§ 155 Förslag om fullständig VA-plan Höör 
kommun 

Beslut 
VA-GIS nämnden föreslår kommunstyrelsen i Höörs kommun att arbeta fram en 
fullständig VA-plan för Höörs kommun där Mittskåne Vatten och Miljökontoret tillsammans 
tar fram VA-planen enligt föreslagen projektplan. 

Kostnader för VA-plan finansieras med 425 000 kr via kommunstyrelsen i Höörs kommun 
under 2017. Beloppet beaktas i budgetarbetet för 2017. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet (KSF 2015/480) återremitterat till VA-GIS-nämnden 2015-11-27. 

Förutsatt att medel avsätts för VA-planens framtagande under 2017 kan arbetet delvis 
påbörjas under året men finansieras under 2017. Om arbetet med VA-plan skjuts upp gör 
det att planeringen och genomförandet av resultatet i VA-planen försenas. Det blir inte 
heller möjligt att på samma sätt få samordningsfördelar mellan kommunerna då Hörby 
kommun kommit avsevärt längre i sin VA-planering. 

Det är inte möjligt för VA-GIS-nämnden att finansiera framtagandet av en VA-plan för 
kommunen inom sin budget. VA-planen är en generell plan för hela kommunens VA-
försörjning, både allmän och enskild, och närmast att jämföra med kommunens 
översiktsplan. 

Detta förslag är ett erbjudande från VA-GIS-nämnden att via Mittskåne Vatten ta fram en 
fullständig VA-plan för Höörs kommun tillsammans med kommunens andra delar som 
berörs av vatten- och avloppsfrågorna. Beräknad kostnad för projektet är 425 000 kr 
(inkluderat kommunikationsåtgärder som inte var prissatt i föregående förslag). Inom 
Bygg och miljömyndigheten i Höörs kommun och Mittskåne Vatten finns kompetens kring 
framtagande av VA-plan och som genomfört uppdraget i Hörby kommun. Kostnaden i 
Hörby kommun uppgick till cirka 750 000 kr. 

Bakgrund 

Enligt åtgärd 37 i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2009-2015 behöver 
kommunerna i samverkan med Länsstyrelsen utveckla vatten- och avloppsvattenplaner. 
Länsstyrelsen har i meddelande 2012-03-28 till kommunerna i Skåne län tagit fram en 
vägledning om vad som ska ingå i en sådan vatten- och avloppsvattenplan. 

Kommunen står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk 
och långsiktig vatten- och avloppsplanering som omfattar både dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten är viktigt för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att 
kostnadseffektivt möta de utmaningar som man står inför. Att ta fram vatten- och 
avloppsplaner i kommunerna är ett led i att uppnå god status i våra vattendrag utifrån 
Vattendirektivet. Planen ska vara ett övergripande dokument som hanterar vatten och 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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avlopp i hela kommen, både inom och utom verksamhetsområdet. 

Höörs kommun har sedan tidigare en VA-utbyggnadsplan som beskriver hur kommunala 
verksamhetsområde ska utökas och vilka fastighetser som ska anslutas till den allmänna 
VA-anläggningen (för Länsstyrelsens prio 1-områden). En tidplan för detta arbete finns 
också framtagen. En VA-utbyggnadsplan är en del av en vatten- och avloppsvattenplan. 
Andra delar som också bör ingå i planen är vattenförsörjningsplan, dagvattenstrategi och 
strategi för enskilda avlopp. 

En vatten- och avloppsplan bör vara uppbyggd av tre delar; VA-översikt, VA-policy och 
VA-plan. VA-översikten är en beskrivning av nuläget för VA-försörjningen inom hela 
kommunen. I VA-policyn fastställs strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor 
och prioriteringsgrunder. Policyn bör beslutas av kommunfullmäktige och är ett underlag 
för det fortsatta arbetet med VA- planen. VA-planen ska vara en långsiktig plan där det 
framgår hur VA-försörjningen inom hela kommunen ska utvecklas för att kunna uppfylla 
framtida krav. 

Då en vatten- och avloppsplan ska vara ett dokument som gäller hela kommunen är det 
viktigt med den politiska förankringen. Enligt Havs och vattenmyndighetens 
rekommendationer bör Kommunstyrelsen i kommunen besluta om framtagande av en 
vatten- och avloppsplan. Arbetet med planen bör vara förvaltningsövergripande och 
berörda avdelningar såsom Mittskåne Vatten, Bygg- och miljönämnden och avdelningen 
för övergripande planering bör vara delaktiga i arbetet. Då arbetet är av övergripande 
karaktär och gäller hela kommunens vatten och avloppsförsörjning bör projektet 
finansieras via kommunstyrelsen. 

Mittskåne Vatten i dialog med miljökontoret ser ett behov av en VA-plan för Höörs 
kommun och vill därför initiera arbetet med en sådan. 

Beslutsunderlag 
Förslag till projektplan 2016-03-01 
Protokollsutdrag KS 20151207 
Alternativt beslutsförslag 20151127 
_____ 
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Dnr VA-GIS 2016/88 

§ 156 Utökning av verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten för Axelvold 1, 
Hörby kommun 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner förslaget om utökningen av verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten för Axelvold 1 i Hörby kommun, och skicka ärendet vidare till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Hörby kommun för fastställande. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Axelvold 1, Hörby 
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 Axelvold 1 i Hörby 
kommun och vilka fastigheter som berörs framgår av karta och fastighetsförteckning. 
Fastigheten Axelvold 1 ligger redan inom beslutat verksamhetsområde för dagvatten gata 
och dagvatten fastighet. 

Beslutsunderlag 
Förslag verksamhetsområde - Fastighetsförteckning - Axelvold 1 
Förslag verksamhetsområde - Karta - Axelvold 1 
Tjänsteskrivelse utökning av verksamhetsområde - Axelvold 1 
_____ 
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