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Inriktningsbeslut för VA SYD:s program Hållbar avloppsrening i
ett växande Skåne

STK-2020-1462
Sammanfattning

Kommunalförbundet VA SYD har inkommit med en hemställan om att
medlemskommunerna senast i februari 2021 fattar ett inriktningsbeslut inför den fortsatta
processen för VA SYD:s program Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne. VA SYD har
sänt motsvarande hemställan till Svedala kommun, Staffanstorps kommun och Kävlinge
kommun. Det föreslås att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet
med VA SYD:s förslag i hemställan.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen har som avsikt att ansluta sin allmänna
avloppsanläggning till Nya Sjölunda inom Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne
på det sätt som beskrivs i ärendet.
2. Kommunfullmäktige bekräftar, med den kommentar om kostnadsfördelning som
redovisas i ärendet, uppgift om kommunens befolkningsprognos enligt
kommunstyrelsens beslut den 17 juni 2020 för år 2030 samt i bilaga 1(b) för år 2045
som används för ansökan av miljötillstånd.
3. Kommunfullmäktige beslutar att med detta inriktningsbeslut förbinder sig
kommunen genom sitt VA-kollektiv att stå för sin andel av utredningskostnaderna
enligt de principer som beskrivs i ärendet.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt VA SYD att tillsammans med medlemskommunerna
fortsätta arbetet med utrednings- och tillståndsfasen för de regionala anläggningarna
inom Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne, på det sätt som beskrivs i ärendet,
med anslutning av de kommuner som meddelar viljeinriktning om anslutning i
enlighet med redovisat beslutsförslag.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse KSAU 210111 Inriktningsbeslut för VA SYDs program Hållbar
avloppsrening i ett växande Skåne
Följebrev till VA SYDs medlemskommuner
Tjänsteskrivelse omfattning HAR
Bilaga 1 (a) WSP, Mätning av befolkningsprognos 2019-2050 Burlöv, Kävlinge,
Lund
Bilaga 1 (b) Prognos Malmö Extern halvmiljonstaden 2050
Bilaga 1 (c) Antal invånare per 2019-12-31
Bilaga 2 Hållbar avloppsrening - En första beräkning av ekonomiska konsekvenser
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Bilaga 3. Malmö avloppstunnel - Underlag för beslut avseende eventuell tidigare
Bilaga 4 Gällande förbundsordning för VA SYD
Protokoll från Förbundsfullmäktige 2020-10-23

