TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2020-01-08

VR 2020/11

1 (2)

Nämnden för VA och Räddningstjänst

Prioriterade investeringar 2020 - Hörby
kommun
Förslag till beslut
VR-nämnden ger VA-chef i uppdrag att arbeta med Hörby kommuns investeringar enligt
bifogade prioriteringar och att informera nämnden när omprioriteringar görs under året.
VR-nämnden föreslår kommunfullmäktige i Hörby kommun att bevilja 5,7 miljoner kronor
extra i investeringsmedel för att möjliggöra att pågående exploateringar kan försörjas med
vattentjänster under 2020.
VR-nämnden skickar ärendet som information till kommunstyrelsen i Hörby kommun.

Ärendebeskrivning
VA/GIS-nämnden har till budgetberedningen i Hörby kommun framfört ett
investeringsbehov för 2020 för VA-verksamheten på 28 950 000 kr. Kommunfullmäktige
beslutade 2019-11-25 (§236, KS 2019/031) att tilldela VR-nämndens avgiftsfinansierade
del 18 000 000 kr i investeringsmedel för 2020.
Äskad investeringsvolym
Tilldelad investeringsvolym
Differens

År 2020
28 950 tkr
18 000 tkr
10 950 tkr

År 2021
38 350 tkr
18 000 tkr
20 350 tkr

År 2022
57 800 tkr
18 000 tkr
39 800 tkr

Skillnad mellan tilldelad och äskat investeringsbehov är väldigt stor. Endast 43 % av
investeringsbehovet har tilldelats för perioden. Höjs inte investeringsnivån kommer
statusen på anläggningar och ledningsnät att fortsätta försämras. Redan idag är
förnyelsebehovet stort och att skjuta på investeringarna riskerar att få allvarliga följder för
kommunen.
Förnyelsetakt på ledningsnätet har i genomsnitt de senaste 5 åren (2014-2018) varit 737
år. Det vill säga att med den takten tar det över 700 år tills allt ledningsnät är utbytt. En
rimlig takt är enligt branschpraxis strax över 100 år, dvs det är så länge som rören
förväntas hålla.
Ökar inte investeringsnivån i VA-anläggningen kommer möjligheten att växa med
exploateringar för nya bostäder eller nya företagsetableringar vara väldigt begränsade då
de inte går att försörja med vattentjänster. Samtidigt kommer driftstörningarna och
driftavbrott i befintligt system att öka vilket drabbar kunderna. Riskerna för skador på miljö

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-282 20 • Fax: 0413-207 42
rtjskanemitt@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2020-01-08

VR 2020/11

2 (2)

vid till exempel bräddningar ökar också vilket riskerar leda till ansvarsutkrävande i
domstol. Möjligheten att behålla och rekrytera kompetens kommer också att påverkas.
För 2020 har projekt prioriterats som härstammar från lagkrav, är kopplade till
exploateringar, är inom VR-nämndens prioriterade områden samt projekt som på sikt
förenklar, effektiviserar driften av den allmänna VA-anläggningen och som samordnas

med Höörs kommun.

Under senare delen av 2019 har tre olika exploateringsområden uppstått som inte funnits
med i Mittskåne Vattens planering eller kunnat presenteras för budgetberedningen. Två
av dem är kopplade till detaljplaner som beslutades av kommunfullmäktige på 1990-talet
respektive början på 2000-talet och den tredje är kopplade till en större önskad
företagsetablering.
VA-utbyggnaderna till dessa exploateringar har inte kunnat prioriteras utifrån den
investeringsram som getts till VR-nämnden. Tillförs inte extra investeringsmedel med 5,7
miljoner kronor för att möjliggöra utbyggnad till exploateringsområdena är det inte möjligt
för Mittskåne Vatten att prioritera dem under året utan de för skjutas till nästkommande
år. Ekonomiskt finansieras utbyggnaderna via anläggningsavgifter från fastigheterna som
ansluts så den ekonomiska påverkan på kommunens totala ekonomi är liten.
I bifogat underlag finns beskrivning av projekt och genomförda prioriteringar.
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