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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-21 kl. 15:00-15:12

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Eva Marie Tancred (Sekreterare)
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Torbjörn Tegnhammar
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Skrivelse från Va Syd angående inriktningsbeslut om Malmö avloppstunnel

STK-2019-1337
Sammanfattning

VA SYD inkom den 5 nov 2018 med framställan om inriktningen att bygga en avloppstunnel
i Malmö. Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2019 (STK-2018-1157) att begära att VA
Syd inkommer med ett samlat underlag för helhetsbedömning av planering och
genomförande av planerade investeringar avseende transport av avloppsvatten och utbyggnad
av Sjölunda med mera, och hur detta påverkar behovet av höjningar av VA-taxan och andra
konsekvenser för Malmö stad med anledning av framförda synpunkter.
Med anledning av kommunstyrelsens beslut har VA Syd inkommit med svar. I skrivelsen
beskriver VA SYD hur Malmö avloppstunnel är en viktig del i en större helhetslösning som
kan klara nya lagkrav och en stark befolkningsökning. Skrivelsen har till avsikt att Malmö
avloppstunnel åter ska tas upp på den politiska agendan för ett inriktningsbeslut.
VA SYD föreslår att driftskostnaderna fördelas baserat på hur stor volym (m³/år) varje
kommun leder till Nya Sjölunda. VA SYD uppger att beräkningar av kapitalkostnaderna för
hela det regionala systemet visar att det skulle vara nödvändigt med en taxehöjning i Malmö
med 1 800 – 3 300 kr/år för en normalvilla. Motsvarande taxehöjning för en lägenhet skulle
vara 1 200 – 2 200 kr/år.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner VA SYD:s förslag till inriktningsbeslut avseende att
bygga en avloppstunnel i Malmö.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma till
kommunfullmäktige för delbeslut beträffande den regionala avloppshanteringen.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse KSAU 191021 Skrivelse från VA Syd angående inriktningsbeslut
om Malmö avloppstunnel
Skrivelse från VA SYD angående inriktningsbeslut om Malmö avloppstunnel
undertecknad
VA SYD presentation KS beredning 190925
Beslut KS 190508 §116 med Särskilt yttrande (M+C)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 VA Syd framställan om inriktningen att bygga en
avloppstunnel i Malmö
Protokoll VA SYD Förbundsstyrelse 181017
Förslag till beslut VA Syd 181017 Inriktningsbeslut om avloppstunnel i Malmö
Framtida transport av avloppsvatten från Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk
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