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Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Malmö
STK-2019-868
Sammanfattning

Kommunfullmäktige föreslås godkänna i ärendet redovisat förslag till utökning av
verksamhetsområde för VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning vid fem olika platser i
Malmö (Klagshamn, Fortunavägen, Elinelund, Vintrievägen och Hyllie i Malmö).
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat förslag till utökning av
verksamhetsområde för VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggningar vid
- Ängavägen och Järnolofs väg i Klagshamn, Malmö
- Fortunavägen, Malmö
- Elinelund, Malmö
- Vintrievägen, Malmö, samt
- Hyllie, Malmö.
Beslutsunderlag












Ägarnämnd Malmö, protokoll 190513
Karta, verksamhetsområde Hyllie
Karta, verksamhetsområde Vintrievägen
Karta, verksamhetsområde Elinelund
Karta, verksamhetsområde Fortunavägen
Karta, verksamhetsområde Klagshamn
Förslag till justering av verksamhetsområde för
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i
Malmö
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190826 Utökat verksamhetsområde
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Beslutet skickas till

VA Syd
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Ärendet

VA-Syd, som är ett kommunalförbund i vilket Malmö stad är medlem, är huvudman för de
allmänna vattenanläggningarna ibland annat Malmö. En VA-anläggning har till ändamål att
tillgodose behovet av vattentjänster inom ett visst område. Huvudmannen äger bestämma ett
verksamhetsområdes omfattning. Den rättsliga regleringen finns i lagen om allmänna
vattentjänster och den innefattar såväl rättigheter som skyldigheter för både huvudmannen och
inkopplade fastighetsägare.
Av gällande praxis har slutsatsen dragits att det är respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige – inte kommunalförbundet självt – som är behörig att fatta beslut vad gäller
frågor om bland annat taxor och gränser för verksamhetsområden.
VA-Syds ägarnämnd Malmö har bland annat till uppgift att lämna förslag vad gäller ändring av
verksamhetsområden.
Ägarnämnd Malmö har nu för sin del (13 maj 2019) beslutat att godkänna utökning av
verksamhetsområde för VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning vid fem olika platser i
Malmö (Klagshamn, Fortunavägen, Elinelund, Vintrievägen och Hyllie, se till ärendet bifogade
kartor) och anhåller nu om kommunfullmäktiges godkännande.
Mot bakgrund av tolkningen av rådande praxis bör alltså kommunfullmäktige i Malmö fatta
beslut i frågan (och så har kommunfullmäktige gjort på senare tid – senast 31 januari 2019, § 14 i
ärende STK-2018-1080).
Närmre om den föreslagna förändringen framgår av tjänsteskrivelsen från VA-Syd. Vatten- och
avlopp är utbyggt i området och verksamhetsområdet avser vatten, spillvatten och dagvatten.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
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