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Utses att justera Anders Larsson Paragrafer 1 - 17 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset Höör Söderg 28, 2017-02-14 
  
Sekreterare  
 Thomas Andersson 
  
Ordförande  
 Camilla Källström 
  
Justerande  
 Anders Larsson 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd VA-GIS nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-02-07 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-02-14 Datum då anslaget tas ned 2017-03-08 
  
Protokollets förvaringsplats Höörs Kommunhus, Södergatan 28 
  
Underskrift  
 Camilla Källström 
 

Plats och tid Höör Mejerigatan 6 
 Tisdagen den 7 februari 2017 kl 13:00–15:40 
  
Beslutande Camilla Källström (M), ordförande 

Anders Larsson (C), vice ordförande 
Ellinor Dahlgren (S) 
Gunnar Bergquist (S), §§ 1 - 12 
Helena Ohlson (SD) 
Hans Frank (L), tjg ers §§ 13 - 17 
Jan Lind (SD), tjg ers 
 

 

Övriga närvarande Hans Frank (L) 
Roger Persson (S) 
Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef, Höörs kommun 
Åsa Ratcovich, Samhällsbyggnadschef, Hörby kommun  
Magnus Brom, VA-chef, Mittskåne Vatten 
Johan Andersson, Ekonom, §§ 1 - 10 
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§ 1 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro. Bengt Hedlund (SPI) 
är inte närvarande och Jan Lind (SD) tjänstgör i hans ställe. Gunnar Bergquist (S) 
meddelar att han lämnar mötet 14:15. Hans Frank (L) går då in som tjänstgörande. 

_____ 
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§ 2 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner föredragningslistan. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista till dagens möte. En punkt övrigt tillförs 
listan. 

_____ 
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§ 3 Val av justerare 

Beslut 
Anders Larsson utses till justerare för mötets protokoll. Justeringsplats är Höörs 
kommunhus och tid den 14 februari 2017 klockan 11:30. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare för mötets protokoll. 

Anders Larsson (C) är i tur att justera. 

_____ 
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Dnr VA-GIS 2016/714 

§ 4 Föregående protokoll 

Beslut 
VA-GIS nämnden lägger protokollet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av protokollet från föregående möte som avhandlades den 13 december 2016. 

Beslutsunderlag 
Protokoll VA-GIS- nämnden 2016-12-13 
_____ 
  



  

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-02-07  7 (21) 
    
VA-GIS NÄMNDEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr VA-GIS 2017/32 

§ 5 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
VA-GIS nämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
  

Beslut tagna med delegerad beslutsrätt 

  

 VA-GIS  2016/814: 2016-12-05 Delegationsbeslut trappa högreservoar 

  

 VA-GIS 2016/807: 2016-12-02 Överbyggnad Askeröd vt 

  

VA-GIS 2016/841: 2016-12-16 Överbyggnad, Gummastorp 2:28  

_____ 
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Dnr VA-GIS 2017/33 

§ 6 Anmälningar 

Beslut 
VA-GIS nämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Anmälda ärenden 

  

VA-GIS 2016/826 

2016-12-09 

Ansökan om reduktion av VA-avgift, Osbyholm 1:180 

 
VA-GIS 2016/866 

2016-12-27 

Ansökan om reduktion av VA-avgift, Råby 3:61 

 
VA-GIS 2016/769 

2016-11-23 

Ansökan om reduktion av VA-avgift, Södra Munkarp 1:86 

 
VA-GIS 2016/823 

2016-12-08 

Ansökan om reduktion av VA-avgift, Östraby 8:22 

 
VA-GIS 2017/25 

2017-01-20 

Kritik gällande dålig information 

 
VA-GIS 2016/842 

2016-12-16 

Miljötillsyn 2016 - Tjörnarps avloppsreningsverk 
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VA-GIS 2016/828 

2016-12-09 

Regressframställan Hörbyvägen 34 

 
VA-GIS 2015/679 

2015-12-07 

Tillsyn vattenverk 2015 - Askeröd, Killhult, Önneköp 

 
VA-GIS 2016/827 

2016-12-09 

Tvist gällande hantering av anläggningsavgift 

 
VA-GIS 2014/339 

2014-08-20 

Utbyggnad VA till ytterområde, utökat verksamhetsområde Länsstyrelsen- 

 
2017-01-20 

Skrivelse med synpunkter på informationen om VA-avgifter, taxor och regelverk. 

_____ 
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§ 7 Kurser och konferenser 

Beslut 
VA-GIS nämnden beslutar att nämndens presidium ska anmälas för deltagande på 
Vattenstämman 16 - 17 maj 2017 i Karlstad. 

Ärendebeskrivning 
  

Aktuella kurser och konfenser 

Svenskt Vatten - Vattenstämman 2017 i Karlstad 16-17 maj 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att presidiet ska anmälas för deltagande på Vattenstämman 16 - 17 
maj 2017 i Karlstad. 

_____ 
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Dnr VA-GIS 2017/76 

§ 8 Bokslut Mittskåne Vatten 2016 Höör  

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner bokslutet för 2016 för Höör och meddelar det till 
kommunstyrelsen i Höör.  

Ärendebeskrivning 
En verksamhetsberättelse för 2016 föreligger och redovisas för nämnden. 

Beslutsunderlag 
VA Investeringsredovisning 2016, Höör 
Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2016 
Bilaga 2. Resultatanalys 2016 
Bilaga 3.1. Investeringsredovisning 2016 
_____ 
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Dnr VA-GIS 2017/76 

§ 9 Bokslut Mittskåne Vatten 2016 Hörby 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner bokslutet 2016 Hörby och meddelar det till kommunstyrelsen 
i Hörby. 

Ärendebeskrivning 
Bokslut 2016 VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten Hörby föreligger och redovisas för 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Bokslut 2016 MITTSKÅNE VATTEN HÖRBY 
_____ 
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Dnr VA-GIS 2017/76 

§ 10 Bokslut Geoinfo Mittskåne 2016 

Beslut 
VA-GIS nämnden godkänner bokslut 2016 för Geoinfo Mittskåne och meddelar det till 
kommunstyrelserna i Höör och Hörby. 

Ärendebeskrivning 
En verksamhetsberättelse är utarbetad för Geoinfo Mittskåne 2016 och verksamhet och 
resultat redovisas för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2016 med bilagor 
Investeringsredovisning 2016 
_____ 
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Dnr VA-GIS 2015/466 

§ 11 VA-plan för Höörs kommun 

Beslut 
Att VA-GIS-nämnden godkänner förslaget så som sitt eget och skickar över det till 
kommunstyrelsen i Höörs kommun.  

Mittskåne Vatten ges i uppdrag att påbörja arbetet med ett åtgärdsförslag för ledningsnät 
och anläggningar i enlighet med intentionerna i den framtida VA-planen för Höörs 
kommun. 

Ärendebeskrivning 
Detta är en gemensam skrivelse från VA/GIS nämnden och Miljö- och byggnadsnämnden 
med anledning av den uteblivna finansieringen (450 tkr 2016 års kostnadsnivå) av den 
planerade VA-planen för Höörs kommun. 

  

Inledning 

Miljökrav, klimatförändringar, åldrande infrastruktur och expanderande bebyggelse ställer 
stora krav på kommunens VA-verksamhet. En strategisk och långsiktig VA-planering 
skulle innebära ett helhetsgrepp för att effektivt kunna möta dessa utmaningar. Genom att 
ta initiativet skulle kommunen få en beredskap, och ha goda möjligheter att styra 
utvecklingen i önskade riktningar. Beslutet att inte finansiera arbetet med att ta fram en 
VA-plan innebär att Höörs kommun avsäger sig dessa möjligheter. 

Generellt sett är statusen på kommunens vattenförekomster otillräcklig och det finns en 
stor risk att vi inte når god status till 2021 på våra vattenförekomster. Redan 2009 
fastställde regeringen att kommunerna ska ha en VA-plan som ett led i ovanstående. För 
att nå en god status finns åtgärdsplaner för samtliga avrinningsområden som beslutats av 
regeringen, och som ska följas av kommunerna. Det är alltså inte möjligt att prioritera bort 
en VA-plan, och kommunen är i det perspektivet långt efter i arbetet. VA-planen ska vara 
färdig senast 2018-12-22. Vidare har kommunen en skyldighet att fördela ansvaret internt 
så att de krav som finns i vattentjänstlagen, miljöbalken samt plan- och bygglagen 
uppfylls. VA-planen är att betrakta som en översiktsplan för hela kommunen, och är alltså 
inte enbart en angelägenhet för VA-kollektivet. 

  

Konsekvenser 

• Resurserna används inte optimalt i arbetet att nå god status på våra vattenförekomster. 

• Samordning av planering för områden innanför respektive utanför kommunala 
verksamhetsområden blir svår att genomföra. 

• Möjligheterna till expansion och exploatering minskar då det inte finns någon 
övergripande planering och utveckling för den allmänna VA-anläggningen. 
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• Samordningen inom kommunen brister, och då framför allt mellan planering, tillsyn och 
drift som haltar betänkligt. 

• Samordning av åtgärder rörande klimatanpassning för att få ett klimatsäkert samhälle 
uteblir. 

• Inga strategiska ställningstagande rörande vatten och avlopp i kommunen. 

• VA-planen är en förutsättning för kommande översiktsplan. 

  

Finansiering 

Det finns inga möjligheter att genomföra VA-planen inom verksamheternas ekonomiska 
ramar för 2017. Finansiering av VA-kollektivet är inte lagligt. Miljö- och byggnadsnämnden 
jobbar med tillsyn och VA-planeringen är ett stort arbete som ligger utanför den ordinarie 
verksamheten. 

Slutsats 

Om Höörs kommun ska uppfylla kraven i Vattenmyndighetens åtgärdsplaner måste 
pengar avsättas i budgeten för 2018. 

Referenser------------------------------------------- 

Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2016-2021, samt Förvaltningsplan för Södra Östersjöns 
vattendistrikt 2016 - 2021 

5 kap. 3 § och 8 § Miljöbalken (1998:808) 

6 kap. 2 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

§ 30 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

  

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att som tillägg liggande förslag ge Mittskåne Vatten i uppdrag att 
påbörja arbetet med ett åtgärdsförslag för ledningsnät och anläggningar i enlighet med 
intentionerna i den framtida VA-planen för Höörs kommun. 

Beslutsordning 
Ordföranden lägger fram sitt tilläggsyrkande för beslut och finner att det är nämndens 
beslut. 

_____ 
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Dnr VA-GIS 2017/43 

§ 12 Avtal omhändertagande av avvattnat AR-
slam 

Beslut 
 VA-GIS nämnden ger VA-chefen i uppdrag att teckna avtal efter avslutad upphandling. 

Ärendebeskrivning 
Mittskåne Vatten upphandlar entreprenör för borttransportering och slutligt 
omhändertagande av avvattnat slam från Lyby reningsverk (Hörby kommun) och 
Ormanäs reningsverk(Höörs kommun) under en 2-årsperiod 2017-03-01 till 2019-02-28 
med option på ytterligare maximalt 24 månader. 

Den årliga mängden slam på Lyby reningsverk uppgår till ca 2500-3000 ton, med en 
genomsnittlig TS- halt på ca 13 % och på Ormanäs reningsverk uppgår mängden slam till 
ca 1500-2000 ton, med en genomsnittlig TS- halt på ca 30 %. 

Upphandlingen genomförs med förenklat förfarande enligt lagen (2007:1092) om 
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) med 
tröskelvärdet 3 820 645 kr. 

Kostnaden med nuvarande avtal uppgår till 335 kr per ton slam, vilket ger en årskostnad 
på ca 2 miljoner kr. Kostnaden bedöms bli högre under kommande avtalsperiod. 

_____ 
  



  

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-02-07  17 (21) 
    
VA-GIS NÄMNDEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr VA-GIS 2017/42 

§ 13 Avtal med MERAB om mottagning och 
behandling av externslamslam  

Beslut 
VA-GIS-nämnden godkänner förslaget till avtal mellan Mittskåne Vatten och MERAB 
angående mottagning och behandling av externslam och ger VA-chefen i uppdrag att 
underteckna avtalet. 

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. 

Yrkanden 
Ordförande föreslår som tillägg till liggande förslag att nämnden ger VA-chefen i uppdrag 
att underteckna avtalet. 

Beslutsordning 
Ordförande lägger fram sitt tilläggsyrkande för beslut och finner att nämnden bifaller 
yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förslag – Avtal angående mottagande och behandling av slam från trekammarbrunnar 
och slutna tankar från hushåll i Höörs och Hörby kommun. 
_____ 
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Dnr VA-GIS 2016/719 

§ 14 Remiss avseende motion från M om 
externa investeringar i lokaler 

Beslut 
VA-GIS nämnden bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
En motion från moderaterna i Höör har remitterats till VA-GIS nämnden för yttrande. 

Yrkanden 
Camilla Källström (M) yrkar att VA-GIS nämnden ska tillstyrka motionen. 

Anders Larsson (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästa sammanträde. 

Beslutsordning 
Ordförande lägger fram förslaget om bordläggning för beslut och finner att nämnden 
bordlägger ärendet. 

Beslutsunderlag 
Principer för styrning och kontroll av kommunens investeringar i lokaler och andra 
byggprojekt – inrättande av byggnadskommitté mm 
Tjänsteskrivelse - Svar på motion: Externa investeringar på lokaler, Nya moderaterna 
Motion - Externa investeringar på lokaler 
_____ 
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Dnr VA-GIS 2017/8 

§ 15 Redovisning av större projekt och 
utbyggnader 

Beslut 
VA-GIS nämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rapport föreligger gällande status på VA-utbyggnader i Höör. 

_____ 
  



  

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-02-07  20 (21) 
    
VA-GIS NÄMNDEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 16 Slutredovisning av projekt 

Beslut 
VA/GIS-nämnden godkänner slutredovisningen av investeringsprojekt och överlämnar 
den till ekonomikontoret i Hörby kommun. 

Ärendebeskrivning 
  

Projekt: Råvattenpump Hörby vattentäkt- 9118 

Ny råvattenpump till vattentäkt i Hörby har inhandlats. 

Beslut i kom.styr AU     Budget                 Utgift                       Resultat 

Dnr KS 2016/034          80 000 kr              66 000kr               +14 000kr 

  

Projekt: Ombyggnad Lyby pst - 9197 

Befintlig pumpstation har rivits och ersatts av ny station utförd i plast, genomfördes 2015-
2016 i projektet ingår även små åtgärder på slamplattan där pst är placerad. 

  

Beslut i kom.styr AU     Budget                 Utgift                       Resultat 

Dnr KS 2015/540          600 000 kr            400 000 kr             +200 000 kr 

  

Projekt: Installation flödesmätare Ludvigsborg pst - 9124 

Flödesmätare har monterats. 

  

Beslut i kom.styr AU     Budget                 Utgift                        Resultat 

Dnr KS 2016/159          60 000 kr              39 000 kr               +21 000 kr 

_____ 
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§ 17 Övrigt 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Magnus Brom informerar om en dom från Mark- och miljödomstolen avseende överklagat 
ärende om anslutningsavgift. Domstoler bifaller överklagandet. 

_____ 
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