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§ 157 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop och notering av närvaro av nämndens ledamöter och ersättare. Samtliga är 
närvarande. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 158 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista till mötet. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 159 Val av justerare 

Beslut 
Anders Larsson utses att justera protokollet från mötet. Justering i Höörs kommunhus den 
31 maj 2016, klockan 9:00. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Anders Larsson (C) är i tur att justera. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/85 

§ 160 Föregående protokoll 

Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av VA-GIS nämndens protokoll 2016-03-15 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 161 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
Redovisningen av beslut i delegerade ärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av ärenden med delegerad beslutsrätt. 

  

VA-GIS 2016/348 2016-05-16 Igångsättningstillstånd förnyelse Norregatan 

VA-GIS 2016/68 2016-02-15 Upphandling renovering Nyby pumpstation 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 162 Anmälningar 

Beslut 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

VA-GIS 2015/335 2015-07-09, Abonnentregister, Snickaren 3 (målnummer va 386/15) 

VA-GIS 2015/497 2015-10-07, Abonnentregister, Tjuvaröd 1:46, mål Va 307/15, M 74-16 

VA-GIS 2015/181 2015-04-10, Anläggningsavgift för vatten, Gummastorp 2:25, va mål 
167/15, M 301-16 

VA-GIS 2016/28 2016-01-20, Anmälan om driftstörning - Ormanäs avloppsreningsverk 

VA-GIS 2016/161 2016-04-04, Anmälan om ny processkemikalie - Ormanäs 
avloppsreningsverk 

VA-GIS 2014/226 2014-05-20, Anslutningsavgift för obebyggd tomt , Sjunnerup 1:61, mål 
VA 247/14 Statens VA-nämnd 

VA-GIS 2016/336 2016-05-10, Ansökan om reduktion av VA-avgift 

VA-GIS 2016/155 2016-03-31, Avsiktsförklaring mellan Mittskåne Vatten och VA SYD 
gällande VA-utbyggnad i Hasslebro 

VA-GIS 2016/16 2016-01-15, Avtal mottagning och behandling av externslamslam med 
MERAB 

VA-GIS 2016/70 2016-02-16, Begäran om VA utanför verksamhetsområde Sövröd 1:18 

VA-GIS 2015/553, 2015-10-15, Bestridande av anläggningsavgift enligt taxa mål va 
262/15 

VA-GIS 2016/127 2016-03-14, Detaljplan Skogsviolen 

VA-GIS 2016/163 2016-04-04, Fastställande av kontrollprogram för dricksvatten - Höörs 
vattenverk 

VA-GIS 2016/146 2016-03-23, Igångsättningstillstånd, Ludvigsborgs pumpstation 
flödesmätare 

VA-GIS 2016/208 2016-04-18, Igångsättningstillstånd, Slagtoftavägen nya vattenserviser 

VA-GIS 2016/44 2016-02-02, Information om bräddning på ledningsnätet i Ormanäs 
(Höör) 

VA-GIS 2016/153 2016-03-29, Miljörapport Lyby 2015 

VA-GIS 2016/160 2016-04-01, Miljörapport Ormanäs 2015 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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VA-GIS 2016/341 2016-05-13, Samråd planerat biotopskyddsområde och 
naturvårdsavtal, Bosjökloster 1:16 

VA-GIS 2015/288 2015-06-16, Servisanslutning, Maglasäte 1:33, mål 229/15, M 71-16 

VA-GIS 2016/257 2016-04-22, Strategi för hållbar energianvändning 2016-2020. 

VA-GIS 2016/130 2016-03-15, Tillsyn 2016 - Lyby reningsverk 

VA-GIS 2016/258 2016-04-25, Tillsyn vattenverk - Karlsvik, Tjörnarp, Norra Rörum 

VA-GIS 2016/159 2016-04-01, Tillsynsbesök Ormanäs avloppsreningsverk - 
Uppströmsarbete och slamhantering 

VA-GIS 2016/207 2016-04-15, Uppströmsarbete Ormanäs och Lyby avloppsreningsverk 

VA-GIS 2016/211 2016-04-18, Uppsägning av serviceavtal översyn av energiskatter 

VA-GIS 2015/106 2015-03-11, VA-utbyggnad Ormanäs 1B Lindholmsväg, mål F 1479-15 

VA-GIS 2016/337 2016-05-12, Verksamhetsrapporter för Karlsvik, Norra Rörum och 
Tjörnarp 2015 

VA-GIS 2016/157 2016-04-01, Årsredovisning 2015 Askeröd, Önneköp och Östraby 
reningsverk 

VA-GIS 2016/162 2016-04-04, Årsredovisning Höörs mindre reningsverk 

VA-GIS 2015/466 2016-05-09, VA-plan för Höör. Mittskåne Vatten m fl uppdras att 
utarbeta planen. kostnad beaktas i budget 2017. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 163 Kurser och konferenser 

Beslut 
VA-GIS nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Aktuella kurser och konferenser. 

Camilla Källström(M) och Anders Larsson (C) redovisar från deltagande på 
Vattenstämman i Göteborg. Deltagande i seminarier som bland annat behandlade 
vattenförsörjningen i Göteborg, VA-taxor, upprustningsbehov i ledningsnät och juridiska 
aspekter på kommunens VA-hantering. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/59 

§ 164 Uppföljning av drift- och 
investeringsbudget april 2016 

Beslut 
Den ekonomiska uppföljningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av ekonomiskt utfall och prognos innevarande budgetperiod till och med april 
2016. Ekonomerna Camilla Frank från Hörby och Johan Andersson från Höör 
kommenterar de underlag som föreligger. 

Beslutsunderlag 
Prognoser skatt- respektive avgiftsfinansierad verksamhet 1604 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/160 

§ 165 Miljörapport Ormanäs 2015 

Beslut 
VA-GIS nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om miljörapport för verksamheten 2015 vid Ormanäs avloppsreningsverk. 
Rapport föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/153 

§ 166 Miljörapport Lyby 2015 

Beslut 
VA-GIS nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om miljörapport för verksamheten 2015 vid Lyby avloppsreningsverk. Rapport 
föreligger 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/135 

§ 167 Remiss: Lokala föreskrifter enligt 
miljöbalken för att skydda människors 
hälsa och miljön (Höörs kommun) 

Beslut 
VA-GIS nämndens låter Mittskåne Vattens yttrande utgöra nämndens och överlämnar det 
till miljö- och byggnadsnämnden i Höör. 

Ärendebeskrivning 
VA/GIS- nämnden har beretts möjlighet att lämna yttrande avseende revidering av 
”Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljö” till Miljö- 
och byggnadsnämnden senast 2016-06-20. 

Bakgrund 

Miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (FMH), innehåller bemyndigande för kommunerna att meddela föreskrifter 
som behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa. Endast föreskrifter med stöd 
i dessa bemyndiganden får utfärdas.  I föreskrifterna kan det t.ex. anges att verksamhet 
som kan medföra olägenhet för människors hälsa inte får bedrivas eller inrättas utan att 
kommunen har lämnat tillstånd eller att anmälan har gjorts till kommunen. 

Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att kommunala föreskrifter som 
meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får medföra onödigt tvång 
för allmänheten eller ”annan obefogad inskränkning” i den enskildes frihet. 

Vissa föreskrifter kan meddelas både med avseende på skydd för människors hälsa och 
skydd för miljön. Detta gäller föreskrifter om enskilda avloppsanläggningar och 
värmepumpar. 

Föreskrifterna ska vara tydliga med vad som gäller och bör kungöras i god tid. 

Yttrande 

Det är positivt att Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram förslag på revidering så att 
kommunens föreskrifter hålls aktuella. Man bör dock överväga om det finns behov att 
reglera vissa områden med ytterligare föreskrifter. 

För att tydliggöra bemyndigandet att utfärda föreskriften hade det varit lämpligt att det vid 
varje paragraf i kommunens föreskrifter fanns en hänvisning till gällande paragraf i 
lagstiftningen. 

§3 

VA/GIS- nämnden förutsätter att paragrafen härrör från § 40 p. 3 i FMH. Nämnden anser 
att paragrafen i kommunens föreskrift är otydlig. Vad gäller om eget omhändertagande av 
fekalier ej sker; är det inte krav på tillstånd då? Eget omhändertagande av fekalier 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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regleras i kommunens lokala avfallsföreskrifter och bör därför inte regleras i dessa 
föreskrifter. En hänvisning kan dock vara lämplig. 

§5 

SKLs rekommendationer anger följande: De föreskrifter som meddelas med stöd av 
bemyndigandet i 40 § första stycket punkten 2 FMH kan enligt 42 § FMH också utvidgas 
till att gälla andra tätbebyggda områden. För att en sådan utvidgning ska få införas krävs 
särskilda skäl. 

Vilka särskilda skäl finns det för att utvidgningen ska gälla även tätbebyggda områden? 
Nämnden anser att dessa skäl bör tydliggöras i föreskrifterna. 

§7 

Nämnden ställer sig frågande till vari lagstödet finns för föreskriften rörande slam från 
avloppsreningsverk. Enligt § 40 p. 5, får kommunen meddela föreskrifter om skydd för 
ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter, om det behövs för att skydda människors 
hälsa. Bemyndigandet gäller alltså inte allmänna grundvattentäkter. I SKLs 
rekommendationer anges att ”Föreskrifter om skydd för vattentäkter kan användas 
exempelvis i de fall där det inte anses motiverat att förklara ett område som 
vattenskyddsområde enligt 7 kap. miljöbalken”. Nämndens slutsats är därmed att Miljö- 
och byggnadsnämnden inte har bemyndigande att föreskriva om bestämmelser inom 
vattenskyddsområde inom ramen för de lokala hälsoskyddsföreskrifterna, med stöd av § 
40 p. 5. 

Beslutsunderlag 
Remiss: ”Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön” 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2015/219 

§ 168 Gemensam dagvattenpolicy för Hörby 
och Höörs kommun 

Beslut 
VA/GIS-nämnden överlämnar granskningshandling för dagvattenpolicy för Hörby och 
Höörs kommuner, till respektive kommunstyrelse för remissförfarande till berörda 
nämnder. 

Mittskåne Vatten uppdras att arbeta in remissvaren i det slutgiltiga förslaget till 
dagvattenpolicy. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med dagvattenpolicyn är att skapa rutiner och arbetssätt för hur hållbara 
dagvattensystem ska kunna skapas både i ny och befintlig bebyggelse. Med hållbara 
dagvattensystem kan dagvatten renas och bebyggelse kan skyddas från översvämning. 

Denna dagvattenpolicy har tagits fram i samarbete mellan tjänstemän från Höörs och 
Hörby kommun och Mittskåne vatten har varit projektledare. Vardera kommunfullmäktige 
ska besluta om sin egen dagvattenpolicy, men upplägget på dokumentet är detsamma i 
de båda kommunerna. 

Dagvattenpolicyn behandlar både hur ansvarsfördelningen ser ut mellan kommunens 
olika sektorer/förvaltningar och hur dagvattenfrågan ska behandlas mot privata 
fastighetsägare, entreprenörer och verksamhetsutövare i kommunen. Den gäller både för 
planering av nya områden och befintliga områden. Dagvattenpolicyn behandlar 
dagvattenfrågan både inom och utanför verksamhetsområde för dagvatten. 

I dagvattenpolicyn finns sex övergripande policypunkter. Till de sex punkterna finns en 
strategi som mer i detalj anger hur policyn ska uppnås. För att sätta dagvattenfrågorna i 
relation till lagstiftning så finns här en kort genomgång av de lagar som styr 
dagvattenfrågor. Till dagvattenpolicyn finns bilagor, som kan fungera som ett stöd för 
tjänstemän i det dagliga arbetet. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 169 Personalrapportering 

Beslut 
VA-GIS nämnden beslutar att samhällsbyggnadssektorn ska presentera en handlingsplan 
med förbättringsområden på nämndens sammanträde i augusti. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning från samhällsbyggnadschefen i Höör om genomförd personalenkät och 
personalärenden i Mittskåne vatten och Geoinfo mittskåne. 

Yrkanden 
Camilla Källström (M) föreslår att samhällsbyggnadssektorn ska presentera en 
handlingsplan med förbättringsområden på nämndens sammanträde i augusti. 

Beslutsordning 
Ordföranden lägger fram sitt förslag för beslut och finner att nämnden bifaller förslaget. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 170 Information Geoinfo Mittskåne 

Beslut 
VA-GIS nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning från Geoinfo Mittskånes verksamhet. Några rubriker. 

- Närhet 

- MBK-verksamhet 

- Webkartor och systemstöd 

- Analyser och GIS-utveckling 

- Projekt och PR 

- ”Fokus” - Vi vet var vi befinner oss nu med verksamheten. Fokusering på utveckling. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 171 Pågående ärenden i domstol 

Beslut 
VA-GIS nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information från Mittskåne vatten om pågående ärenden i domstol. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 172 VA-taxa Hörby kommun 

Beslut 
VA-GIS nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om arbetet med VA-taxa för Hörby kommun. Utgångpunkten för taxans 
utformning är det förslag som utarbetats av föreningen Svenskt vatten. Beräknad tid för 
ibruktagande är andra halvåret 2017. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2014/281 

§ 173 Slutredovisning Ormanäs 1 A VA 
utbyggnad 

Beslut 
VA-GIS nämnden fastställer förslaget till slutredovisning av VA-utbyggnad i område 
Ormanäs 1A och meddelar det för kännedom till kommunstyrelsen i Höör 

Ärendebeskrivning 
Ormanäs är ett VA-utbyggnadsområde som är en del av utbyggnadsplanen i Höörs 
kommun. Området ligger nära Västra Ringsjön och är indelat i tre projektområden. Denna 
slutredovisning rör endast Ormanäs 1A. Syftet med slutredovisningen är att sammanfatta 
projektet och ekonomin i projektet inför att investeringen aktiveras. 

  

Beslutsunderlag 
Slutredovisning Ormanäs 1A – 20160513 
Karta över utbyggda fastigheter och verksamhetsområde 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/334 

§ 174 Rutin för VA-utbyggnad och anslutning 

Beslut 
VA-GIS nämnden fastställer förslaget till rutin för VA-utbyggnad och anslutning och delger 
det som information till kommunstyrelserna i Höörs och Hörby kommuner. 

Ärendebeskrivning 
Eftersom omfattande VA-utbyggnad och anslutningar av nya kunder är på gång i både 
Höör och Hörby, är det nödvändigt med en gemensam rutin för hur detta ska hanteras 
inom Mittskåne Vatten. Rutinen tar upp bildande av verksamhetsområde, hantering av 
förbindelsepunkt, anslutning, LTA-stationer, inlösen av enskild anläggning och 
ledingsrätt/servitut. 

Syftet med denna rutin är att säkerställa att samtliga kunder behandlas på ett effektivt och 
likvärdigt sätt då det ska byggas ut allmänna VA-tjänster och anslutas till den allmänna 
VA-anläggning inom Mittskåne Vatten. Rutinen är även tänkt att i vissa frågor fungera 
som hjälp vid tolkning av lagen om allmänna vattentjänster. 

Rutinen ersätter rutin gällande utbyggnad av vatten och spillvatten i ytterområden 
beslutad av tekniska nämnden i Höörs kommun 2013-09-02. 

Rutin avseende avbetalningsplaner för anläggningsavgifter kommer att tas fram separat. 

Beslutsunderlag 
Rutin för VA-utbyggnad och anslutning 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/25 

§ 175 Standardavtal vid VA-exploateringar 

Beslut 
VA/GIS-nämnden godkänner standardavtalen för VA-exploateringar och överlåtelseavtal 
VA-anläggning för tillämpning både vid kommunala och privata exploateringar inom 
Mittskåne Vattens område samt att meddela beslutet till kommunstyrelserna i Höörs och 
Hörby kommuner för kännedom. 

VA-GIS nämnden gör ett tillägg i delegationsordning så att VA-chefen har rätt att teckna 
VA-exploateringsavtal och överlåtelseavtal VA-anläggning inom Höörs och Hörby 
kommuner. 

Ärendebeskrivning 
Exploateringar är på gång både i Höörs och i Hörby kommun, frågor kring hur vatten och 
avlopp ska hanteras och regleras har diskuterats. Exploatörer ska av VA-huvudmannen 
behandlas på samma sätt oavsett om de är kommunala eller privata. För att undvika 
sammanblandning med främst skattekollektivets delar i exploateringar bör VA-frågorna 
regleras i ett separat avtal. 

VA-verksamheten styrs av en gemensam nämnd som har fått ansvaret för VA-
verksamheten delegerat från respektive kommunfullmäktige. Tecknande av avtal inom 
VA-området/Vattentjänstlagen faller inom VA-GIS nämndens ansvar och delegering. 
Bedömningen delas både av Advokatfirman Lindahl och kanslichef i Höörs kommun. 

För att få en tydlig, rättvis och mer enhetlig hantering av vatten och avlopp vid 
exploatering har två VA-specifika standardavtal tagit fram (se bifogade dokument). 

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. Avtalet innebär att det är exploatören som står för investeringen mot att 
anläggningsavgiften till VA-kollektivet kraftigt reduceras. Vilket kommunerna bör ha i 
beaktande inför kommande exploateringar och försäljning av fastigheter i 
exploateringsområden. 

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 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Överlåtelseavtal VA-anläggning 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/347 

§ 176 Utökning av verksamhetsområde för 
dagvatten gata, Hörby kommun 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner den föreslagna utökningen av verksamhetsområde för 
dagvatten gata i Hörby kommun för fastigheter enligt förteckning, och föreslår 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Hörby kommun att fastställa utökningen av 
verksamhetsområdet. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt verksamhetsområde för dagvatten gata för fastigheter enligt förteckning i 
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 dagvatten gata i Hörby kommun och vilka 
delar av fastigheterna som berörs framgår av karta och fastighetsförteckning. 

För att förtydliga har presentationen delats upp i tre olika kartor, ett förslag för gatumark 
och ett för annan allmän platsmark samt en karta över befintligt verksamhetsområde för 
dagvatten gata(allmän platsmark). 

Beslutsunderlag 
Karta – Utökning verksamhetsområde dagvatten gata (gatumark) 
Karta – Utökning av verksamhetsområde för dagvatten gata (allmän platsmark) 
Karta  - Befintligt verksamhetsområde dagvatten gata (allmän platsmar) 
Förteckning av fastigheter 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



  

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-05-24  27 (31) 
    
VA-GIS NÄMNDEN    
    
 

Dnr VA-GIS 2016/346 

§ 177 Utökning av verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och dagvatten för 
Vibyholm 13, Hörby kommun 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner förslagen utökningen av verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet för Vibyholm 13 i Hörby kommun, och 
föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Hörby kommun att fastställa 
utökningen. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten 
för Vibyholm 13, 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, spillvatten, dagvatten gata och 
dagvatten för Vibyholm 13 i Hörby kommun och vilka fastigheter som berörs framgår av 
karta och fastighetsförteckning. 

Beslutsunderlag 
Karta Vibyholm 13 
Förteckning fastigheter Vibyholm 13 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/345 

§ 178 Utökning av verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten för Rosenborg 1, 
Hörby kommun 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner den föreslagna utökningen av verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten för Rosenborg 1 i Hörby kommun, och föreslår kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige i Hörby kommun att fastställa utökningen av 
verksamhetsområdet. 

Ärendebeskrivning 
  

Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Rosenborg 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 Rosenborg 1 i Hörby 
kommun och vilka fastigheter som berörs framgår av karta och fastighetsförteckning. 

Beslutsunderlag 
Karta Rosenborg 1 
Fastighetsförteckning ingående fastigheter 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/339 

§ 179 Hemställan om upphävande av 
förfarande med igångsättningstillstånd 
(Hörby kommun) 

Beslut 
VA-GIS nämnden hemställer att kommunstyrelsen i Hörby kommun upphäver nuvarande 
hantering med begäran om igångsättningstillstånd inom beslutad investeringsbudget. 

Ärendebeskrivning 
Dagens hantering där alla investeringar oavsett belopp inom VA-GIS nämndens område 
kräver igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen i Hörby är ineffektiv, ger längre 
ledtider och onödig administration både för Mittskåne Vatten och Hörby kommun. 

VA-verksamheten står inför ett kraftigt utökat investeringsbehov både i form av långsiktigt 
planerade investeringar och akut uppkomna investeringar. Samtidigt har 
kommunrevisionen i Hörby haft synpunkter på att den reviderad rekommendation som 
Rådet för kommunal redovisning har tagit fram avseende materiella anläggningstillgångar 
och som gäller från räkenskapsåret 2014 inte har implementerats vilket är planerat under 
2016. Detta kommer att öka mängden investeringar då anskaffning av 
anläggningstillgånger i mycket lägre omfattning kommer belasta driftsekonomin. 

Nuvarande rutin där varje investering kräver ett igångsättningstillstånd gör att nödvändiga 
investeringar fördröjs vilket kan ge driftsproblem eller försämrad kvalité i våra 
vattentjänster samtidigt som administrationen i onödan belastar både VA-GIS nämnden, 
Mittskåne Vatten och Kommunstyrelsen i Hörby kommun. 

VA-GIS nämndens investeringsbudget är beslutad av kommunfullmäktige och behöver 
därmed inte återigen beslutas av kommunstyrelsen. VA-GIS nämnden förstår vikten av 
den långsiktiga planeringen av kommunens likviditet och investeringar. Detta kan dock 
upprätthållas utan igångsättningstillstånd genom att Hörby kommun regelbundet tar del av 
Mittskåne Vattens likviditetsplan för investeringar. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/344 

§ 180 Hemställan om redovisning av OH-
kostnader som belastar VA-kollektivet 
(Höörs kommun) 

Beslut 
VA-GIS nämnden hemställer att kommunstyrelsen i Höörs kommun gör en specificerad 
redovisning av de kostnader som belastar VA-kollektivet under rubriken ”OH-kostnader”. 

Ärendebeskrivning 
Det är, enligt vattentjänstlagen (Lag om allmänna vattentjänster, 2006:412), tillåtet att fullt 
ut finansiera vatten- avloppsverksamheten genom, att ta ut avgifter från kunderna. 
Avgiftsuttaget får dock inte vara större än verksamhetens självkostnader, dvs nödvändiga 
kostnader för att bedriva verksamheten utifrån det lagstadgade uppdraget. Det finns 
således inget utrymme att bedriva verksamheten för använda avgiftsuttaget för att 
finansiera annan verksamhet. 

I vattentjänstlagen (50 §) framgår det att kostnader som varit gemensam med annan 
verksamhet och har fördelats på VA-verksamheten ska specificeras. 

VA-kollektivet belastas med följande ”OH-kostnader” (kopplade till enskilda tjänstemäns 
tid) från Höörs kommun under 2016: 

Personalkontoret och lön:                                                   90 282 kr 

Kansli:                                                                               78 651 kr 

Ekonomi:                                                                         532 415 kr 

Samhällsbyggnadschef:                                                   201 428 kr 

TOTALT:                                                                          902 776 kr 

Redovisning saknas om vilka tjänster som respektive tjänsteman utför åt VA-kollektivet 
samt vilken tidsåtgång det i faktiska termer rör sig om. 

Beslutsunderlag 
OH-kostnader från Höörs kommun 2016 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr VA-GIS 2016/340 

§ 181 Hemställan om redovisning av OH-
kostnader som belastar VA-kollektivet 
(Hörby kommun) 

Beslut 
VA-GIS nämnden hemställer att kommunstyrelsen i Hörby kommun gör en specificerad 
redovisning av de kostnader som belastar VA-kollektivet under rubriken ”OH-kostnader”. 

Ärendebeskrivning 
Det är, enligt vattentjänstlagen (Lag om allmänna vattentjänster, 2006:412), tillåtet att fullt 
ut finansiera vatten- avloppsverksamheten genom, att ta ut avgifter från kunderna. 
Avgiftsuttaget får dock inte vara större än verksamhetens självkostnader, dvs nödvändiga 
kostnader för att bedriva verksamheten utifrån det lagstadgade uppdraget. Det finns 
således inget utrymme att bedriva verksamheten för använda avgiftsuttaget för att 
finansiera annan verksamhet. 

I vattentjänstlagen (50 §) framgår det att kostnader som varit gemensam med annan 
verksamhet och har fördelats på VA-verksamheten ska specificeras. 

VA-kollektivet belastas med följande ”OH-kostnader” (kopplade till enskilda tjänstemäns 
tid och politisk behandling) från Hörby kommun under 2016: 

Politisk ledning:                                                               143 575 kr 

Ekonomi:                                                                         133 812 kr 

Stab                                                                                  64 463 kr 

Samhällsbyggnadschef:                                                   128 211 kr 

TOTALT:                                                                                                  470 061 kr 

Redovisning saknas om vilka tjänster som respektive tjänsteman utför åt VA-kollektivet 
samt vilken tidsåtgång det i faktiska termer rör sig om. Det bör pointeras att Hörby 
kommuns VA-verksamhet hanteras via Höörs kommun och Mittskåne Vatten varvid det 
saknas formella kopplingar till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämndsekreterare är en 
tjänst som tillhandahålls av Höörs kommun. 

Beslutsunderlag 
OH-kostnader från Hörby kommun 2016. 
_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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