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Nämnden för VA och Räddningstjänst

Strategiskt beslut kring VA-försörjningen till
Södra Rörumsområdet - Hörby kommun
Förslag till beslut
VR-nämnden beslutar att:
1. Lägga ner Södra Rörums reningsverk och vattenverk och förbereda byggnation
av överföringsledningar till Ludvigsborg för att trygga VA-försörjningen i Södra
Rörum och kommande utbyggnadsområden där omkring.
2. Ge VA-chefen i uppdrag att samordna projektering och planering med kommande
utbyggnadsområden och förstärkning av VA-försörjning till Ludvigsborgsområdet.
3. Ge VA-chefen i uppdrag att tidsätta ovanstående i investeringsplanen.
4. Anmäla beslutet till kommunstyrelsen i Hörby kommun.

Ärendebeskrivning
I Södra Rörum finns det ett avloppsreningsverk och ett vattenverk. Avloppsreningsverket
är i stort behov av att moderniseras och rustas upp. Samtidigt som vattenförsörjningen
begränsas av den befintliga vattentäktens vattendom. Det finns inte kapacitet för att
ansluta fler fastigheter till vattenverket som det ser ut idag.
Reningsverket hade år 2017 124 anslutna personer. Själva Södra Rörum ses inte som en
tillväxtort och antal invånare förväntas att stanna på dagens nivå. Däremot finns det ett
antal utbyggnadsområden beslutade av kommunfullmäktige i anslutning till Södra Rörum.
Om utbyggnadsområdena ansluts ökar antalet anslutna personer motsvarande 1100
personekvivalenter (PE).
Mittskåne Vatten har för avsikt att centralisera spillvattenreningen i kommunerna i så stor
utsträckning som möjligt. Det beror på att reningen blir mer effektiv i större verk samtidigt
som kostnaderna för tillsyn minskar. Därför är det naturligt att Prio-1-omårdena i norra
Hörby förses med VA-tjänster via överföringsledningar.
Södra Rörum är en lämplig knutpunkt där VA-hanteringen i norra Hörby kan
sammanstråla. Däremot är frågan huruvida reningsverket i Södra Rörum ska
moderniseras och byggas ut för att hantera alla tillkommande PE som
utbyggnadsområdena medför eller om även Södra Rörum med dess ytterområden ska
ersättas med en överföringsledning till Ludvigsborg.
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Rekommendationen är att Fundersed, Wästantorp, Ekastorp, Trulstorp, Skogsbyn och Ö
och V stugbyarna förses med vattentjänster via överföringsledningar från Södra Rörum.
Därutöver är det mest ekonomiskt försvarbara alternativet att ersätta reningsverket och
vattenverket i Södra Rörum med en överföringsledning till Ludvigsborg. De problem som
redan finns i Ludvigsborg med VA-försörjningen behöver skyndsamt lösas och det kan
göras med hänsyn till att norra Hörby ska kopplas in i detta nät. Den dag det är aktuellt
med en inkoppling av norra Hörby förväntas de befintliga problemen i Ludvigsborg att
vara avhjälpta.
Redovisning av olika kostnader och olika förutsättningar finns redovisat i bifogad rapport.

Magnus Brom
VA-chef
magnus.brom@mittskanevatten.se
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