Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Linda Wilhelmson <linda.wilhelmson@malmo.se>
2021-08-13 13:16
Miljöförvaltningen Avfall och vatten <ava.miljoforvaltningen@malmo.se>
MN-2021-6826 VB: Hållbar avloppsrenings i ett växande Skåne, samrådsunderlag enligt
miljöbalken - komplettering

Från: Lena (EXT) Hellberg <Lena.Hellberg@vasyd.se>
Skickat: den 13 augus 2021 12:46
Till: Malmö stad <malmostad@malmo.se>; Miljöförvaltningen <miljo@malmo.se>
Kopia: Registrator VA SYD <registrator@vasyd.se>; Ulf.Gustafsson@malmo.se
Ämne: Hållbar avloppsrenings i e växande Skåne, samrådsunderlag enligt miljöbalken - komple ering
Hej!
Vi vill komple era rubricerat ärende, ert ärendenummer 2021KC158911 Malmö stad, med senaste datum
för eventuellt y rande samt e-postadress.
Senaste datum för y rande är 2021-11-03.
Y rande mailas ll Samråd Hållbar avloppsrening: samrad@vasyd.se
Med vänlig hälsning
Lena Hellberg

LENA HELLBERG
Projektledare Tillstånd
Hållbar avloppsrening i e växande Skåne
070-349 49 81
lena.hellberg@vasyd.se
VA SYD/Hållbar avloppsrening
Post: Box 191, 201 21 Malmö
Besök huvudkontor: Hjälmaregatan 3, Malmö
E-post: hallbaravloppsrening@vasyd.se
Webb: hallbaravloppsrening.vasyd.se
twi er.com/vasyd
linkedin.com/company/va-syd
Tillsammans med kommunerna skapar vi på VA SYD renare va enmiljöer och möjlighet för våra städer a växa. Med projektet
Hållbar avloppsrening i e växande Skåne moderniserar vi regionens avloppsva enrening. Vi bygger e ny avloppsreningsverk i
Malmö med en tunnel från Lund och en från centrala Malmö.

Från: Lena (EXT) Hellberg <Lena.Hellberg@vasyd.se>
Skickat: den 24 juni 2021 13:45
Till: malmostad@malmo.se; miljo@malmo.se
Ämne: Hållbar avloppsrenings i e växande Skåne, samrådsunderlag enligt miljöbalken
Hej!
VA SYD översänder här samrådsunderlag enligt miljöbalken för Hållbar avloppsrening i e växande Skåne.

Samrådet innefa ar verksamheter som lyder under miljöbalkens 7, 9 och 11 kapitel.
Samrådsunderlaget ligger ll grund för det avgränsningssamråd som ska hållas inför ansökan enligt
miljöbalkens 6 kapitel.
Samrådsunderlaget består av 5 st dokument. E huvuddokument som är namngivet Samrådsunderlag
Hållbar avloppsrening 1.0
samt 4 st bilagor namngiva:
· Bilaga 1 Samrådsunderlag Nya Sjölunda
· Bilaga 2 Samrådsunderlag Malmö avloppstunnel
· Bilaga 3 Samrådsunderlag Överföring Lund- Malmö
· Bilaga 4 Direkt berörda fas gheter
Separat kallelse med dagordning kommer a skickas e er sommaren.
Samrådsunderlaget nås via följande länk: (LÄNK)

Om länken inte fungerar, vänligen återkoppla.
Glad midsommar!

Med vänlig hälsning
Lena Hellberg

LENA HELLBERG
Projektledare Tillstånd
Hållbar avloppsrening i e växande Skåne
070-349 49 81
lena.hellberg@vasyd.se
VA SYD/Hållbar avloppsrening
Post: Box 191, 201 21 Malmö
Besök huvudkontor: Hjälmaregatan 3, Malmö
E-post: hallbaravloppsrening@vasyd.se
Webb: hallbaravloppsrening.vasyd.se
twi er.com/vasyd
linkedin.com/company/va-syd
Tillsammans med kommunerna skapar vi på VA SYD renare va enmiljöer och möjlighet för våra städer a växa. Med projektet
Hållbar avloppsrening i e växande Skåne moderniserar vi regionens avloppsva enrening. Vi bygger e ny reningsverk i Malmö
med en tunnel från Lund och en från centrala Malmö.

