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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-05-08 kl. 13:00-13:40

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Måns Berger (MP) ersätter Märta Stenevi (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Karin Göranson (Controller)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Bertil Siöström (Avdelningschef)
Jan Haak (Planeringsdirektör)
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Ordförande
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande
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Torbjörn Tegnhammar
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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-05-14

Protokollet omfattar

§116
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§

116

VA Syd framställan om inriktningen att bygga en avloppstunnel i Malmö

STK-2018-1157
Sammanfattning

VA Syd har inkommit med en framställan om inriktningen att bygga en avloppstunnel i
Malmö. Kommunstyrelsen har tidigare godkänt VA Syds fortsatta utredning av projektet
samt begärt fördjupad utredning av alternativa lösningar till huvudförslaget.
I underlaget till ärendet redovisar VA Syd en samhällsekonomisk nyttokalkyl vilken utvisar att
Malmö avloppstunnel är samhällsekonomiskt mera fördelaktig än ett nytt tryckavloppssystem samt att avloppstunneln, vid vissa antaganden, kan vara samhällsekonomiskt lönsam.
Remissyttranden från miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden är
positiva men med kommentarer.
Stadskontoret anser vid en samlad bedömning att projektet är av sådan omfattning att beslut
om inriktning måste samordnas med kommande utbyggnadsinvesteringar i Sjölunda
avloppsreningsverk. Den samlade ekonomiska effekten på VA-taxan måste beskrivas och
alternativ bör vidare utredas exempelvis så som att behålla befintligt avloppssystem med
kompletterande nytt tryckavloppssystem.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen begär 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.
Jäv

På grund av jäv närvarar inte Simon Chrisander (L) vid handläggningen av ärendet.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 14.
Beslutet skickas till

VA Syd, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, stadskontoret
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190429 §266
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 VA Syd framställan om inriktningen att bygga en
avloppstunnel i Malmö
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

4







Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från miljönämnden
VA SYD förbundsstyrelse protokoll 181017
Förslag till inriktningsbeslut om avloppstunnel i Malmö
Framtida transport av avloppsvatten från Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk
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Särskilt Yttrande
Bilaga 14

Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende 13: VA Syd framställan om inriktningen att bygga en
avloppstunnel i Malmö
Frågan om en avloppstunnel från Turbinen till Sjölunda har utretts under många år, både inom
dåvarande VA-verket och sedan av VA-syd, sedan kommunalförbundet bildades.
Redan i dag tvingas VA-syd, på grund av kapacitetsbrist i nuvarande system, att släppa ut orenat
avloppsvatten i Malmös kanaler vid flera tillfällen varje år, vilket naturligtvis är helt oacceptabelt. Till
detta ska läggas risken för svåra översvämningar om något skulle hända med nuvarande
tryckavloppsledningar och/eller pumpar vilket sammantaget visar på vikten att nu äntligen komma
till ett beslut i frågan.
Även i avloppsreningsverket på Sjölunda finns risk för breddning av orenat vatten ut i Öresund vid
högflöde. Även för att minimera dessa risker behövs ett skyndsamt beslut som innebär att VA-syd
kan gå igång med projektering och bygge av avloppstunneln.
Moderaterna och Centerpartiet ställer oss i dagsläget bakom de ytterligare frågor som
kommunstyrelsen önskade ställa, men vill påpeka vikten av att det inte får innebära att
beslutsprocessen onödigtvis försenas.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Helena Nanne (M)

