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Lunds framtida avloppslösning
1. Sammanfattning
Lunds kommunfullmäktige beslutade 2016 att inriktningen är att Lunds
avloppsvattenrening skall ske vid den lokalisering som finns vid Sjölunda i Malmö.
Det slutliga beslutet om var Lunds kommun långsiktigt ska behandla sitt avloppsvatten
bör baseras på ett flertal faktorer.
-

Områdets utveckling
De ekonomiska konsekvenserna för Lunds kommun av föreslagen
avloppsreningslösning
Vilka kommuner som väljer att ansluta sig

OMRÅDETS UTVECKLING
Det är viktigt att belysa de samhällsekonomiska konsekvenserna på lång sikt. Var och
hur mycket ska Lunds kommun växa de närmaste 20-30 åren med hänsyn till
restriktioner som begränsar tillväxt, produktiv jordbruksmark osv behöver säkerställas.
Hur nyttjar vi redan gjorda investeringar i infrastruktur såsom vår nya station vid
klostergården samt vad det skulle innebära för alternativa kostnader om motsvarande
tillväxt ska ske i andra delar av kommunen? Utvecklar vi ett reningsverk på befintlig
plats riskerar vi att begränsa utbyggnads-möjligheterna i Källby och i Lunds
stad. Samtidigt bör kostnader för rivning, sanering och återställning av området vid en
flytt av reningsverket också tas med i en samhällsekonomisk analys.
På lång sikt bedöms området som en självklar utbyggnadsriktning inte minst som
grannkommunen har stora planer för området. Det pågår ett arbete med att uppdatera
den nuvarande Utbyggnads och boendestrategin för Lunds kommun som kommer att
fastställa prioriteringar och utbyggnadsordning.
Kommunfullmäktige förväntas i januari 2021 besluta att inrätta ett naturreservat i
Höjeådalen. Området ligger sydväst om Lunds stad och utgör en grön korridor längs med
Höje å mellan Värpinge och Höjebromölla. Området är ett populärt närrekreationsområde för boende i Lund samt Värpinge by och förslaget till naturreservat
omfattar i dagsläget cirka 68 hektar.
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I de redovisade alternativen för utbyggnad av avloppsvattenbehandling vid Källby ARV
är det mycket stora skillnader i kostnader. Skillnaderna härrör främst från helt olika
förutsättningar och krav på omgivningspåverkan.
Båda förslagen till fortsatt drift av Källby reningsverk är möjliga. Vilken utformning man
väljer beror på hur man vill utveckla området. Om kommunen väljer att utveckla
Källbyområdet med bostäder och verksamheter är bedömningen att anläggningen
behöver kompletteras med övertäckning och luktreduktion. Kostnaden är då i stort sett
jämförbar med alternativet att överföra avloppsvattnet till Sjölunda.
För ett alternativ med fortsatt behandling av avloppsvatten vid Källby bör en ny
kostnadskalkyl genomföras med förutsättningar som är gemensamt beslutade och
grundar sig på en samsyn mellan Lunds kommun och VA SYD.
EKONOMISKA KONSEKVENSER
Kalkylerna avseende såväl investeringarna som driftkostnaderna är för osäkra för att det
i detta läge ska vara möjligt att dra slutsatser kring vilken totallösning som är bäst ur ett
ekonomiskt perspektiv för Lunds kommun.
För att kunna göra en ordentlig analys krävs både mer säkra uppgifter om
investeringarnas storlek, och mer uppgifter om hur marken runt Källby förväntas
användas vid överföring till Malmö.
Dessa uppgifter kommer att växa fram under den fördjupade utredning och projektering
som kommer att genomföras under 2021, förutsatt att Lunds kommun beslutar om
fortsatt inriktning mot att fortsätta och fördjupa utredningen mot den regionala
investeringen med överföring till Malmö Sjölunda.
REKOMMENDATIONER
En förhandlingsdelegation bör utses som tillvaratar Lundabornas intressen.
Den regionala lösningen är ett stort projekt som innehåller många risker i
genomförandet. En tydlig projektplan som redovisar organisation, ansvar och roller,
kostnader och tidplan behöver tas fram i nära samråd med kommunerna. Principerna
för hur budgetavvikelser ska hanteras i projektet måste klarläggas och säkerställas.
Det finns fortfarande alltför stora osäkerheter i presenterade kalkyler samt när i tid de
olika investeringarna infaller. Dessa risker måste klargöras i god tid före ett
genomförandeavtal kan förhandlas och tecknas.
I underlaget saknas beskrivning av risker för fördyringar avseende Sjölunda framför allt
avseende risk för mängdkrav, men även risker i genomförandet av en överföringsledning
samt val av tunnel eller ledning.
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2. Bakgrund
Lunds kommun renar idag större delen av sitt avloppsvatten på Källby reningsverk vid
Höje å. Sedan 2016 pågår det ett utredningsarbete gällande den framtida
avloppsreningen i Skåne.
Kommunalförbundet VA SYD, som Lunds kommun tillsammans med Burlöv, Eslöv,
Lomma och Malmö är en medlemskommun i, har i uppdrag att säkra hanteringen av
medlemskommunernas vatten och avlopp. Flera av dagens avloppsreningsverk är gamla
och kräver stora investeringar i framtiden.
Lunds kommunfullmäktige har 2016 därför sagt ja till att delta i VA Syds utredning om
framtidens avloppsrening med följande inriktningsbeslut av Lunds kommunfullmäktige:
• Inriktningen är att Lunds avloppsvattenrening skall ske vid den lokalisering som
finns vid Sjölunda i Malmö.
• Godkänna VA SYDs förslag till vidare utredning av alternativet med
kostnadsberäkningar inkluderande hur kostnadsfördelningen mellan
kommunerna kan gå till.
• Föreslå VA SYD att i samråd med kommunkontoret återkomma till
kommunstyrelsen med en detaljerad projektplan med kostnadsberäkningar och
förslag till kostnadsfördelning.
• Föreslå VA SYD att redovisa hur Sjölundas framtida robusthet säkras i ett klimat
med såväl havsnivåhöjning som mer nederbörd.
• Föreslå VA SYD att inkludera konsekvenserna av klimatanpassning av Sjölunda i
kalkylen.

3. Uppdraget

(kommunstyrelsens beslut 2020-11-04)

Kommunstyrelsen har inför beslutet om fortsatt inriktning lagt ett utredningsuppdrag
med följande direktiv:
• Fördjupning av möjlig utveckling av nuvarande Källbyverk, utformning,
investeringsbehov och driftkostnader.
• Bedömning av tillståndstid och teknisk livslängd av Källbyverket – framtida
investeringar.
• Redovisning av nödvändiga åtgärder vid befintligt Källbyverk fram till möjlig
avveckling.
• Redovisning av konsekvenserna för ekologisk status och flöden av de båda
alternativen för recipienten Höje Å.
• Redovisning av konsekvenser för miljön vid ett avvecklat kontra bibehållet
Källbyverk för dammarna.
• Redovisa förslag till åtgärder för dammarna.
• Beskriva konsekvenserna för naturvärden och rekreation vid de båda
alternativen.
• Vilka begränsningar kan inrättandet av ett naturreservat ha för en fortsatt
verksamhet på längre sikt vid Källby avloppsreningsverk.
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• Avloppsreningsverkets påverkan på naturreservat, skyddsavstånd mm för båda
alternativen.
• Redovisning av detaljerad projektplan, uppdaterade kostnadsberäkningar samt
kostnad för Lunds Kommun och dess VA-abonnenter av Sjölunda-alternativet.
• Redovisa de ekonomiska konsekvenserna och kostnadsfördelning – för de olika
alternativen.
• Redovisa driftskonsekvenser för VA SYD (två verk istället för ett + uppgradering
istället för nytt).
• Redovisa de båda alternativens konsekvenser för den översiktliga planeringen för
området.
• Utredningen ska innehålla en tydlig jämförbarhet vad gäller de totala
kostnaderna för de olika alternativen.
• Utredningen ska vara klar med ambitionen att den utsatta tidplanen från VA Syd
kan efterlevas.
VA SYDS har redovisat underlag för ovanstående i ”Underlag som svarar på Lunds
kommuns utredningsdirektiv 2020-11-05”.

4. Befolkningsprognos
Lunds kommuns befolkning ökade med 1 987 personer, eller 1,6 procent, mellan 2018
och 2019 till en totalbefolkning på 124 935 2019.
Tabell 1 Befolkningsförändring i kommunerna under år 2018.
Kommun 2018
2019
Förändring Förändring (%)
Lund
122 948
124 935
1 987
1,6
Lunds befolkning förväntas öka kontinuerligt fram till 2050 till en totalbefolkning på
174 706 personer. Det är en ökning med 51 758 personer eller 42,1 procent mellan åren
2018 och 2050, se diagram 1 och tabell 2.
Diagram 1 Befolkningsutveckling i Lund från 1970 samt prognos fram till 2050
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Tabell 2 Befolkningen i Lunds kommun per den 31 december år 1990 och 2018. Prognos
för år 2050 och förändring i absoluta och relativa tal.

Kommun

1990

2018

Prognos
2050

Förändring
2018-2050

Lund

87 681

122 948

174 706

51 758

Förändring
2018-2050
(%)
42,1

Förändring
1990-2018
(%)
40,2

Befolkningsprognosen baseras på antaganden om bostadsbyggandet angivet i
Översiktsplanen. Den sträcker sig till 2040 och därför har antagandena om
bostadsbyggandet de sista tio åren av prognosen gjorts utifrån ett genomsnitt av
bostadsbyggandet de tre senaste åren i Översiktsplanen.
I diagram 2 presenteras åldersstrukturen i Lunds kommun 2019 och för prognosen 2050.
Diagram 2 Åldersstrukturen totalt i Lunds kommun 2019 och prognos för 2050
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5. Källby avloppsreningsverk
Befintligt Avloppsreningsverk vid Källby
Källby avloppsreningsverk är idag, enligt ” VA SYD, 2016. Lunds framtida
avloppsvattenrening. 2016-09-06”
- ett modernt och bra fungerande verk som väl uppfyller sitt gällande villkor enligt
miljötillståndet.
Verket har successivt anpassats till de förändringar som har behövts sedan det byggdes
på 1930-talet. Den senaste stora förändringen är utbyggnaden av det biologiska
reningssteget på 1990-talet för kvävereduktion.
I den kompletterande VA SYD utredningen ” Envidan, 2020. Källby Investeringsplanering.
Augusti 2020” konstateras att
- Sammanfattningsvis anses kapaciteten för Källby ARV vara tillräcklig för att kunna
hantera den ökade belastningen fram till 2032, förutsatt att anläggningen driftas
optimalt. I detta beräknas också att nyinvesteringar behöver göras för ca 50 mkr de
närmaste åren.
För närvarande påverkar utmaningarna med slambehandlingen den biologiska
behandlingen negativt.
Inriktningsbeslut
Till grund för kommunfullmäktiges inriktningsbeslut att Lunds avloppsvattenrening skall
ske vid den lokalisering som finns vid Sjölunda i Malmö var VA SYDS ”Utredning, Lunds
framtida avloppsvattenbehandling, 2016-09-16”.
En av förutsättningarna var att VA SYD skulle inkomma med förbättrade kalkyler för
redovisade förslagen. VA SYD har inkommit med en uppdaterad rapport om
utbyggnaden för Källby ARV. En utredning har även utförts av Lunds kommun om en
möjlig utbyggnad.
De två aktuella utredningarna för utbyggnaden av Källby Avloppsreningsverk är
- VASYD, WSP ”Lunds Framtida Avloppsreningsverk 2050, 2020-04-06”
- Lund, ”Landelius mfl, Fortsatt drift eller nedläggning av Källby Avloppsreningsverk,
2020-09-07”.
VASYDs rapport är en uppdatering av rapporten ”Lunds framtida avloppsrenings 201609-06”.
De båda rapporterna har stora skillnader i den uppskattade investeringskostnaden för en
utbyggd anläggning för att klara belastningen år 2050.
- Landelius mfl uppskattar investeringsbehovet till omkring 400 MSEK.
- WSP har beräknat den totala kostnaden till ca 1 750 MSEK
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VA SYD, WSP utredning
Denna utredning har tydliga förutsättningar för det alternativ som utretts, de med mest
påverkan på utformningen är
- Samtliga delar för vatten- och slamavvattning byggs nytt, undantaget befintliga
rötkammare som rustas upp.
- Anläggningen täcks över för att minimera skyddsavstånd med hänsyn till lukt.
- Ett utjämningsmagasin byggs för att utjämna inkommande vatten vid högflöden och
behandla allt vatten i huvudprocessen.
- Byggnadens tak ska även göras tillgängligt för allmänheten och förses därför med ett
lager av gräs.
- Anläggningen utformas och byggs för att uppnå en livslängd utöver år 2050.
VA SYD bedömer att utsläppskraven kommer att bli mycket strikta. Den teknik som valts
är sk MBR teknik som ger mycket låga utsläpp, ett nästa partikelfritt utgående vatten.
De kostnader som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet enligt uppsatta
förutsättningar uppgår till 1750 tkr. För den delen att utföra anläggningen helt ny,
övertäckt med luktbehandling och de delar som inte ingår i själva behandlingen av
avloppsvatten har kostnaderna beräknats till
- Rivning
191 MSEK
- Övertäckning
292 MSEK
- Luktreduktion
174 MSEK
- Totalt , ca
657 MSEK
En riskkalkyl för dessa delar visar på en spridning på mellan nästan 600 MSEK till 900
MSEK.
De helt nya anläggningsdelarna är redovisat till nästan 900 MSEK. De nya
anläggningsdelarna, utom aktivslambassängen är täckta enligt layout.
Enligt förutsättningarna förses även anläggningen med läkemedelsrening för 90 MSEK.
Dammarna ingår inte VA SYDs förslag till utbyggnad. I ett nytt tillstånd, med skärpta
utsläppskrav kan inte heller den typ av reningssteg som dammar utgör ingå som
processteg. Reningsverksdammar har för stor omgivningspåverkan som inte kan
kontrolleras, exempelvis fosfor tillskott från exempelvis vassväxt, löv, regn och fågelliv.
Utsläppskrav sätts därför i en punkt före dammarna och dammarna används som en
passiv förbättring före utsläpp till recipient. Detta är vanligt i nya tillstånd för liknande
anläggningar i Sverige.
Landelius mfl
Uppdraget för Landelius mfl utredning angående själva utbyggnaden av Källbys ARV var
att ge en illustration av möjligheterna till en utbyggnad av Källby avloppsreningsverk med
utnyttjande av befintliga anläggningar så långt som möjligt.
Följande förutsättningar har använts för ett förslag på utbyggnad:
- Allt inkommande vatten skall behandlas i reningsverket utan utjämning av flödet.
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-

Allt eventuellt förbilett vatten inom anläggningen(bräddvatten) ska innefattas i den
utgående provtagningen dvs ska inräknas i utsläppsvärdena.
En grundnivå har använts på utsläppskrav (mindre strikta än i VA SYDs utredning) för
investeringskalkylen men där konsekvenserna för striktare utsläppskrav i nivå enligt
VA SYDs utredning redovisas separat.

De största anläggningsdelarna i utbyggnadsförslag för Källby ARV är
- Komplettering av de befintliga aktivslambassängerna med ca 20% fram till 2035 och
därefter med ytterligare 20%.
- Utbyggnad av sedimenteringarna med och efterbehandling.
I övrigt utnyttjas de befintliga anläggningsdelarna med erforderliga kompletteringar
Ingen täckning av bassänger eller ny luftbehandling ingår. Samtliga utbyggda
anläggningsdelar placeras inom den befintliga tomten. Endast en totalkostnad är
redovisad till omkring 400 MSEK. Förslaget innefattar inte läkemedelsrening.
Diskussion
De båda utredningarna utgår ifrån helt olika förutsättningar
- WSP utredningsdirektiv utgår ifrån att platsen för Källby avloppsreningsverk ska
göras tillgänglig för nära bebyggelse och för allmänheten samt att samtliga
processbassänger ska göras helt nya.
- Landelius bygger på att i största möjliga utnyttja de befintliga anläggningsdelarna
och tomten.
- Olika utsläppskrav
De olika förutsättningarna är helt avgörande och förklarar till stor de skillnader i
investeringsvolymer som angetts. Framför allt kan nästan 40% av den totala kostnaden i
WSPs förslag hänföras till sådant som inte direkt påverkar utsläppsresultaten, såsom
täckning, luftbehandling och rivning. I att täcka anläggningen kan även inräknas att bygga
nya anläggningsdelar och minska processvolymerna med MBR och trumfilter. Dessa
processer och valda utsläppskrav påverkas också till större del av behovet av ett
utjämningsmagasin.
Landelius förslag har mindre strikta utsläppskrav och är inte förberett för
läkemedelsrening. Anläggningen kan dock kompletteras enligt redovisade förslag i
utredningen, med förstärkt partikelavskiljning och med läkemedelrening för att nå
utsläppshalter i nivå med VA SYDs förslag. En sådan komplettering skulle
uppskattningsvis minst dubblera den redovisade investeringsnivån.
" Dubbleringen" av Landelius kostnad innehåller:
- ökning av bassäng volymer enligt de förslag på åtgärder som finns i Landelius rapport
för att nå utsläppsvärden i nivå med VA SYD (avseende näringsämnen) 100-150 MSEK
(mycket osäker)
- förstärkt partikelavskiljning i silstation drygt 200 MSEK
- läkemedelsrening, delvis annan typ av teknik än VA-SYD 100-130 MSEK
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Med utgångspunkt från de båda utredningarna kan det konstateras att investeringen för
utbyggnad av Källby avloppsreningsverk, för att möta den framtida belastningsökningen
fram till 2050 främst avgörs av omgivningens krav på anläggningen om den ska vara
täckt, luftbehandling, utbredning mm.
Avgörande blir också vilka utsläppskrav som kan komma att gälla, och om ytterliga
åtgärder krävs eller om det till och med kan uppvisas sådana förbättringar att en total
avlastning av behandlat avloppsvatten till Höje Å är att föredra.
För ett alternativ med fortsatt behandling av avloppsvatten vid Källby bör en ny
kostnadskalkyl genomföras med förutsättningar (både omgivningspåverkan och
utsläppskrav) som är gemensamt beslutade och grundar sig på en samsyn mellan Lunds
kommun och VA SYD.
Det är också viktigt att säkerställa driften av det befintliga avloppsreningsverket fram till
dess en ny lösning är tagen i drift, med bla
- Genomför investeringar som är föreslagna i ” Envidan, 2020. Källby
Investeringsplanering. Augusti 2020””.
- Undersök anpassning till att säkerställa utsläppskrav vid bildande av naturreservat
och om dammarna inte ska utgöra en del av avloppsvattenbehandlingen samt
- om möjligheten att leda behandlat avloppsvatten till dammarna om de är en del av
naturreservatet och vilka kompletteringar som i så fall erfordras.

6. Projekt HAR (Hållbar avloppsrening)
Programmet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne skapades i mitten av 2017 för att
utreda och värdera olika lösningar för att klara framtidens utmaningar när det gäller
avloppsvattenrening i en region med stark befolkningstillväxt. Programmets
utgångspunkt är att skapa alternativa möjligheter för nödvändig utbyggnad av
avloppsreningsverken inom VA SYD. Möjligheter till att samverka på ett utökat sätt över
kommungränserna avseende avloppsvattenreningen och på ett effektivt sätt genomföra
nödvändig utbyggnad värderas i programmet. Programmet värderar därmed nyttorna
med att skapa ett system för avloppsvattenrening som flera kan nyttja gemensamt och
som medger en anpassning till bedömd befolkningstillväxt på lång sikt. Systemet ska ta
hänsyn till möjligheten att knyta samman avloppsreningen från olika orter i sydvästra
Skåne till ett gemensamt avloppsreningsverk vid Sjölunda i Malmö. Genom att samverka
över kommungränserna blir avloppsvattenreningen effektivare både vad avser ekonomi
och kompetens men ger även möjlighet att ta uppnå lägre miljöpåverkan.
Programmets omfattar i grunden följande anläggningar;
• Nya Sjölunda – ett större avloppsreningsverk i Malmö
• Överföring av avloppsvatten från Lund till Malmö (ÖLM)
• En avloppstunnel från centrala Malmö till Nya Sjölunda (MAT)
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Programmet skapar underlag för ett vägval för avloppsvattenreningen i
MalmöLundregionen som sträcker sig mer än 30 år framöver. Nya tillstånd för
avloppsvattenreningen ska kunna gälla en lång tid framöver för att kunna planera och
driva verksamheten på ett effektivt sätt. Tillstånd söks för verksamhet baserat på
prognosåret 2045 i nuvarande befolkningsprognoser. Tillstånd söks därmed för en
verksamhet som kan möta befolkningstillväxten och miljökrav i detta tidsperspektiv.
Programmets förväntas leverera följande samhällsnyttor:
• Trygga tillväxt och möta en växande befolkning i regionen.
• Skydda våra vattenmiljöer där vi vill leva, bo och verka.
• Återvinna energi och näringsämnen till samhället.
• Stärka VA SYD och dess medlemmar för att klara av nödvändiga framtida
investeringar.
• Skapa ett robust och driftsäkert avloppssystem.
Sjölunda avloppsreningsverk byggdes i början av sextiotalet och har byggts ut i flera
etapper och de senaste anläggningsdelarna är ett tiotal år gamla. Enligt VA Syds
utredning är idag reningsverket så slitet så det bedöms att det är mer ekonomiskt att
bygga en helt ny anläggning på nuvarande tomt. Alternativa placeringar har utretts men
av såväl ekonomiska som miljömässiga skäl har de förkastats.
a. Överföring Lund-Malmö
I den första kostnadsberäkningen har tunnelalternativet valts för överföringen mellan
Källby i Lund och Nya Sjölunda i Malmö trots att investeringen är högre än för
ledningsalternativet. Investeringen för tunneln beräknas till 1 673 Mkr (Niras & Tyréns
2020) och ledningsalternativet till 1 045 Mkr (WSP 2020a). Då avskrivningstiden för
tunneln är 100 år och för ledningarna 50 år blir dock skillnaden för den årliga kostnaden
marginell.
Tunnellösningen förordas men det är i underlaget inte klarställt vilken lösning som ska
användas.
b. Sjölunda Klimat- och anpassning till förhöjda havsnivåer
Havsnivåerna förväntas stiga under mycket lång tid bortom år 2100. Beroende på
samhällsutvecklingen och framtida utsläpp av växthusgaser kommer havsnivåerna stiga
olika mycket. IPCC:s senaste rapport visar att den globala medelvattennivån kan komma
att stiga med mellan 1–2 meter till år 2150 jämfört med referensperioden 1985–2005 för
scenariot RCP8.5.
Denna aspekt är viktig att väga in när tidshorisonten för Sjölunda avloppsreningsverk
analyseras. Sweco har i Utredningen ”Översvämningsskydd Nya Sjölund
avloppsreningsverk, SWECO 2019-09-24” utrett möjligheten att anlägga
översvämningsskydd runt Sjölunda avloppsreningsverk, och presenterat ett förslag på
hur verket kan skyddas mot extrema havsnivåer år 2100:
- Murar längs Nordreflinsvägen och kring nya Sjölunda.
- Höjd befintlig grusväg och vallar
Den total direkta kostnaden uppskattas till 14,5 MSEK.
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Dock påpekas det att i samband med att området byggs ut kan marknivåer och
byggnader utformas som en del av översvämningsskyddet och att infartsvägar, som
bildar öppningar inte är lösta.
Åtgärderna innebär samtidigt ett skydd för regionens avfallshantering (SYSAV) och måste
samordnas med dem.
Vid denna typ av utredningar finns det idag krav från EU att även göra en riskutvärdering
av extrema vädersituationer. Det finns inga uppgifter om en sådan är utförd då inte hela
utredningen är delgiven.
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7. Miljötillstånd
Allmänt
Ett reningsverks verksamhet regleras av det miljötillstånd som meddelats av
länsstyrelsen. Ett tillstånd brukar normalt var förknippat med ett ”produktionsmått” –
t.ex. antalet anslutna personer, dimensionerande BOD-mängd uttryckt som
personekvivalenter eller specifikt angivna avloppsvattenmängder resp.
föroreningsmängder.
EU:s ramdirektiv och miljökvalitetsnormerna för vatten kan påverka förutsättningarna
för att släppa ut avloppsvatten och för att få ta ut vatten från en dricksvattentäkt.
Miljökvalitetsnormer för vatten innebär att sjöar, vattendrag och kustvatten ska nå god
ekologisk och god kemisk ytvattenstatus medan grundvatten ska ha god kemisk
grundvattenstatus och god kvantitativ status. Den aktuella statusen får inte försämras i
något avseende.
Det behöver dock klargöras att det nya reningsverket vid Sjölunda inte påverkas av den
sk ”weserdomen” och om mängdkrav kan komma att tillämpas. Ett mängdkrav på en
central anläggningen kan få stor påverkan på hur anslutningarna kan ske. Detta har
exempelvis påverkat möjligheterna att ansluta fler omgivande kommuner till
Käppalaförbundet och det centrala avloppsreningsverket på Lidingö i Stockholm.
Tillstånd för Källby avloppsreningsverk
Gällande miljötillstånd för Källby avloppsreningsverk har formellt inget verksamhetsmått
som begränsar belastning och storlek på avloppsreningsverket, vilket är brukligt.
Nuvarande miljötillstånd räcker så länge man håller sig inom tillståndets ramar.
Utsläppsvillkoren i nuvarande tillstånd måste klaras tills ett nytt miljötillstånd för
verksamheten erhållits och tagits i bruk.
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/06/EG) antogs år 2000 och syftar till att skydda och
förbättra EU:s alla vatten. Enligt direktivet ska alla vattendrag i EU nå god ekologisk och
kemisk status. En fortsatt drift av Källby avloppsreningsverk förutsätter att Källby
avloppsreningsverk behöver söka nytt miljötillstånd. För att kunna få ett nytt
miljötillstånd krävs att verksamheten uppfyller kraven i miljölagstiftningen. Ett
grundläggande krav som miljölagstiftningen ställer är bl.a. att Källby
avloppsreningsverks utsläpp till Höjeå inte får hindra eller äventyra möjligheterna att nå
god ekologisk status år 2027 (5 kap 4 § miljöbalken).
Höje å har idag inte tillräckligt bra vattenkvalitet för att uppnå god ekologisk status. Vid
en tillståndsprövning av Källby avloppsreningsverk kommer därför myndigheternas krav
på rening att skärpas och anpassas till behovet av att säkerställa att ovan nämnda
grundläggande krav uppnås.
VA SYD har tillsammans med miljöjurister och teknisk expertis genomfört en översyn av
den legala möjligheten att i mindre omfattning komplettera, modifiera och renovera
Källby reningsverk för att kunna driva anläggningen vidare inom nuvarande tillstånd.
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En förutsättning är att utsläppvillkoren innehålls och att det finns en plan för att möta
befolkningsutvecklingen framöver.
Resultatet från översynen innebär en förändring jämfört med tidigare tolkning, då
reningsverket bedömdes överskrida tillståndsgiven belastning år 2025.
Resultatet från översynen blev att detta bör vara möjligt, band annat mot bakgrund av
praxis (MÖD 2005:44). Tillsynsmyndigheten bör efter anmälan av VA SYD kunna tillåta
ett högre antal anslutna än vad tillståndsansökan anger så länge som utsläppvillkoren
innehålls och att det finns en plan för att möta befolkningsutvecklingen framöver.
Översynen visar att VA SYD i mindre omfattning kan komplettera, modifiera och
renovera Källby reningsverk för att kunna driva anläggningen vidare inom nuvarande
tillstånd fram till inkopplingen till Sjölunda år 2032.

8. Ekonomi
Investerings och driftkostnader
Kalkyler och beräkningar
VA Syd tog i början av 2020 fram grova beräkningar utifrån tre olika scenarier eller
systemlösningar (Hållbar avloppsrening – En första beräkning av ekonomiska
konsekvenser, VA Syd 2020).
• System 1 - Nödvändig utbyggnad vid befintliga anläggningar: En lokal lösning
utan anslutning till regional anläggning. Källby och Södra Sandby
avloppsreningsverk finns kvar. Utgångspunkten att dessa verk behöver byggas om
och till under perioden.
• System 2 - Utbyggnad genom utökad samverkan mellan medlemskommunerna:
Samtliga medlemskommuner som idag erbjuds möjligheten att ansluta sig till Nya
Sjölunda väljer att ansluta sig. Detta innebär att Lunds kommun delar kostnad
med Burlöv, Lomma och Malmö.
• System 3 - Utbyggnad i utökad regional samverkan: Samtliga kommuner som idag
erbjuds möjligheten att ansluta sig till Nya Sjölunda väljer att ansluta sig. Detta
innebär att Lund delar kostnad med Burlöv, Kävlinge, Lomma, Malmö,
Staffanstorp och Svedala.
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Underlagen för beräkningarna bygger på de första grova kalkylerna för programmet och
kalkylerna ska enligt VA Syd mer ses som indikationer och ”trolig kostnad”. De ger ett
spann för beloppen mellan -15 och + 30 procent. Det finns med andra ord en stor
osäkerhet i kalkylerna.
Kalkylerna baseras på en 20 årsprognos av taxorna och tidigare beskriven
befolkningsprognos. Kalkylränta har satts till 2%, ränta för övriga lån på 1,25% fram till år
2030, därefter 2%. Kostnad för dricksvatten har beräknats enligt Sydvattens prognos
fram till 2029 och därefter en 5 procentig årlig ökning. Även inflation på 2% är inkluderad
i prognosen. Det finns även i detta en stor osäkerhet i prognosen.
Det bör noteras att ovanstående enbart indikerar vad den årliga kostnaden för Lunds
kommuns taxekollektiv blir i genomsnitt baserat på angivna antaganden. Vid en djupare
beräkning och analys av kassaflödet över tid och i relation till ränta och avskrivningar
över kalkylperioden kan investerings- och kostnadsbild komma att förändras.
Analys av de olika alternativen
VA Syds underlag visar att en investering för att fortsätta använda Källbyverket (system
1) skulle uppgå till 1812 mnkr (1750 mnkr efter korrigering). Detta alternativ skulle även
kräva en investering i verket i Södra Sandby på 104 mnkr, dvs. en sammanlagd
investering på 1916 mnkr (1854 mnkr) för verken i Lunds kommun. Som jämförelse anger
VA Syd att nyligen genomförda investeringar i liknande anläggningar på Tjörn respektive i
Kalmar ligger på motsvarande investeringsutgift per person, dvs. mellan 7000 kr och
11 000 kr, där investeringen i Källby skulle vara cirka 10000 kr per person. Driftkostnaden
för detta alternativ bedöms till cirka 119 mnkr årligen.
Samtidigt visar utredningen från Landelius m.fl. att investeringen vid Källby inte behöver
bli så stor som framkommit i VA Syds utredningar. Enligt Landelius m.fl. så skulle en
enklare investering vid Källby vara möjlig för att hantera nödvändiga åtgärder. De
uppskattar investeringsbehovet vid en sådan enklare lösning till 400 mnkr. VA Syd menar
att denna lösning inte lever upp till miljökrav eller krav för att möjliggöra en utveckling av
området för bostadsbebyggelse eller rekreation, och håller fast vid att kalkylen på 1750
mnkr är rimlig för att leva upp till dessa krav.
Om Lunds kommun väljer att gå vidare mot en regional satsning och investering (system
2) så skulle Lunds kommuns andel av den samlade investeringen (utbyggnad Sjölunda,
överföring från Lund till Malmö samt Malmö avloppstunnel) uppgå till 2670 mnkr, vilket
skulle ge en årlig driftkostnad på 127,4 mnkr årligen.
Om den regionala satsningen även inkluderar anslutning av Kävlinge, Staffanstorp och
Svedala kommuner (system 3) så skulle Lunds kommuns andel av den samlade
investeringen uppgå till 2408 mnkr, med en årlig driftkostnad på 122,6 mnkr,
Det finns några frågetecken kring hur kapitalkostnader och driftkostnader ska beräknas
då investeringarna är mycket omfattande och ska vara i drift under lång tid och byggs för
att möta kapacitetsbehovet långt fram i tiden. Mot bakgrund av det bör man vara
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observant på att dagens investeringar inledningsvis genererar en stor överkapacitet som
man betalar för över hela nyttjandeperioden. Detta för att framtidssäkra anläggningen
och dess kapacitet.
Utifrån storleken på investeringarna, och därmed storleken på den upplåning VA Syd
behöver göra via respektive medlem, framstår det i detta tidiga skede och ur ett rent
isolerat och lokalt ekonomiskt perspektiv mest fördelaktigt att investera i Källbyverket
(system 1) för att hantera ökade avloppsvolymer och ökade miljökrav.
Om man analyserar de olika alternativen utifrån ett driftkostnadsperspektiv är
skillnaderna mellan de olika alternativen dock mindre till följd av att det vid en regional
samverkan finns skalfördelar som inte finns vid fortsatta lokala lösningar.
Om man vidgar perspektivet till att omfatta ekonomin i de exploateringsmöjligheter som
ges i Källbyområdet vid överföring till Malmö och Sjölunda, så blir kalkylen mer komplex.
Att kunna exploatera marken runt Källby skulle både kunna ge betydande
exploateringsintäkter och betydande ökade skatteintäkter om det byggs bostäder för
6000-8000 nya invånare. Även andra former av användning av marken, exempelvis för
rekreation och hälsa, har stora värden, även om dessa kan vara svåra att beräkna ur ett
strikt ekonomiskt perspektiv.
När man lägger ihop alla delar kan det med andra ord tala för att den regionala
satsningen är att föredra det ur ett totalekonomiskt perspektiv. Om kommande
utredningar visar att den regionala satsningen är den mest fördelaktiga ur ett
totalekonomiskt perspektiv, så synes det vara allra mest fördelaktigt för såväl
taxebetalarna, Lunds kommun och VA Syd att fler medlemmar ansluter sig till HAR
(system 3).
Slutsats
Kalkylerna avseende såväl investeringarna som driftkostnaderna är för osäkra för att det
i detta läge ska vara möjligt att dra slutsatser kring vilken totallösning som är bäst ur ett
ekonomiskt perspektiv för Lunds kommun.
För att kunna göra en ordentlig analys krävs både mer säkra uppgifter om
investeringarnas storlek, och mer uppgifter om hur marken runt Källby förväntas
användas vid överföring till Malmö.
Dessa uppgifter kommer att växa fram under den fördjupade utredning och projektering
som kommer att genomföras under 2021, förutsatt att Lunds kommun beslutar om
fortsatt inriktning mot att fortsätta och fördjupa utredningen mot den regionala
investeringen med överföring till Malmö Sjölunda.
Investeringarnas påverkan på taxan
Enligt underlaget från VA Syd ligger VA-taxorna i Sverige för lågt för att kunna möta det
stora investeringsbehov som Sveriges kommuner har. En beräkning från Sveriges
kommuner och regioner (SKR) indikerar att VA-taxorna behöver öka med mer än 100 %
de närmsta åren (exklusive inflation).
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I underlaget från VA Syd finns det ingen specificering över vilken påverkan på taxan de
olika investeringsalternativen har. De beräkningar som redogörs för bygger på den
regionala investeringen (system 2).
I detta alternativ beräknas kostnaderna för VA öka med 189 % från år 2020 till år 2040.
Samtidigt beräknas befolkningen öka med 31 % under samma period, vilket gör att
ökningen av taxan stannar på 127 %. Av ökningen bedöms 27 procentenheter bero på
den regionala investeringen (HAR), och resterande 100 procentenheter beror på ökade
kostnader för dricksvatten, personalkostnader och investeringar i ledningsnät.
För en villa enligt ”Typhus A” ökar årskostnaden per fastighet med 127 % från 5965 kr till
13570 kr, vilket är lägre än den beräknade genomsnittliga kostnadsökningen i Sverige
som helhet.
Analys av taxeutvecklingen
Det går inte att utläsa ur presenterade underlag hur mycket VA-taxan ökar till följd av de
olika investeringsalternativen. Eftersom den största delen av ökningen (100 av 127
procentenheter) beror på kostnadsökning för dricksvatten, driftspersonal och
investeringar i lokala ledningsnät är det rimligt att anta att val av system och
investeringar har en mindre betydelse för utvecklingen av VA-taxan.
Även ur detta perspektiv måste det genomföras mer omfattande utredningar innan det
går att dra några slutsatser kring hur de olika alternativen påverkar VA-taxan för
Lundaborna.
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9. Juridik
Kommunalförbundet
VA SYD är ett kommunalförbund och fungerar som en egen kommun. Det innebär att
medlemskommunerna lämnat över ansvaret för vatten- och avloppsverksamheten till
VA SYD. Ansvaret för vatten- och avloppsverksamheterna i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lunds
kommun och Malmö ligger hos VA SYD. Kommunerna har fortfarande inflytande i en del
övergripande frågor som påverkar förbundets organisation. Till exempel att ta in en ny
medlem i förbundet eller val av nya ledamöter till förbundets beslutsorgan.
VA SYDs förbundsfullmäktige är det högsta politiska organet, förbundsstyrelsen ansvarar
för den löpande verksamheten och de fem ägarnämnderna, en för varje
medlemskommun, ansvarar för att behålla ett lokalt inflytande i förbundets
verksamhet.
Förbundsfullmäktiges uppgift är att:
• fastställa mål och riktlinjer, bokslut och årsredovisning
• besluta om VA-taxans nivå
• utse ordförande och vice ordförande i förbundsfullmäktige
• utse samtliga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelse och ägarnämnder
• utse revisorer och VA SYD revisionen
• besluta om inträde av nya förbundsmedlemmar och samverkansavtal
Förbundsstyrelsens roll är att leda och samordna förvaltningen av kommunalförbundets
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Styrelsen bereder de ärenden som ska upp i förbundsfullmäktige, vilket innebär att alla
ärenden som kommer från de lokala ägarnämnderna passerar genom förbundsstyrelsen.
Styrelsen har även ansvaret för den ekonomiska förvaltningen.
De lokala ägarnämnderna ska säkerställa det lokala inflytandet. Ägarnämndernas
påverkan på förbundets verksamhet inriktas främst mot större investeringar i respektive
kommun.
Ägarnämndens uppgift är att lämna förslag på till exempel budget, VA-taxa,
investeringar, ändring av verksamhetsområdet och ABVA samt att bereda ärenden som
avser ägarrelaterade strukturfrågor.
Ansvar
Lunds kommun äger fastigheten där Källby reningsverk ligger, Lund Väster 6:16.
Fastigheten har aldrig överlåtits enligt jordabalken regler och Lunds kommun har lagfart
på fastigheten.
Av samverkansavtalet mellan Lunds kommun och Malmö kommun vid bildandet av VA
Syd framgår av p 5.1 att ”Medlemskommunerna överlåter sina samlade
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anläggningstillgångar till kommunalförbundet per den 1 januari 2008. Överlåtelsen sker
med utgångspunkt i bokfört värde.”
I en tjänsteskrivelse som föregick beslutet om bildandet står det under rubriken ”Fasta
VA-anläggningar” att ”De fasta anläggningarna förväntas överlåtas på
kommunalförbundet till det bokförda värdet. För att ledningar, pumpstationer mm skall
kunna ingå i kommunalförbundets förmögenhetsmassa kan de överförda
anläggningarna komma att behöva sakrättsligt avskiljas. Det kan då ske genom
ledningsrätt eller servitut.”- Ett beslut kan fattas enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988), ledningsrättslagen (1973:1144) eller anläggningslagen (1973:1149) om att
föremålet inte längre skall höra till fastigheten. Enligt Lantmäteriet har något sådant
beslut har aldrig fattas beträffande aktuell fastighet. Sammanfattningsvis kan
konstateras att VA Syd äger anläggningarna på fastigheten, men de har aldrig
sakrättsligt avskilts från fastigheten, utan är fortfarande fastighetstillbehör.
Frågor om ansvar för sanering av fastigheten regleras i 5 kap miljöbalken och utgår från
vem som är eller har varit verksamhetsutövare. Eftersom både kommunen och VA Syd
har varit verksamhetsutövare under olika perioder kan båda ha ansvar för eventuell
föroreningsskada, beroende på när föroreningsskadan uppkommit. När det gäller
återställning i övrigt (borttagande av anläggningar) så har detta aldrig reglerats så tydligt
och kan bli föremål för diskussion. Dock dök frågan upp när det gäller avlägsnande av
allmän VA-anläggning från del av fastigheten Genarp 34:1 där VA Syd ville återlämna en
anläggning som inte användes längre. I det fallet tog VA Syd på sig att avlägsna
anläggningarna.

Vattentjänstlagen – lag om allmänna vattentjänster (LAV)

Vattentjänstlagen reglerar hur en taxa får konstrueras samt vilka kostnader som får
belasta taxekollektivet. Vattentjänstlagens 34 § anger att VA-avgifternas belopp och hur
avgifterna ska betalas ska framgå av en taxa och att kommunen får meddela föreskrifter
om VA-taxan. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är
nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget
ska ske utifrån vad som är skäligt och rättvist.
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10.

Kommunens utbyggnadsplaner

Sammanfattning
Vid en nedläggning av Källby ARV kan planeringen fortgå enligt plan och Lunds
framtida utbyggnad nyttja ett nytt stationsnära läge. Möjliga begränsningar kring
nyttjande av reningsverkets tomt och delar av utbyggnadsområdet utgörs främst av
den befintliga kraftledningen och dess framtida placering.
Naturreservatets framtida utbredning och områdets karaktär med fokus på närheten
till natur påverkas positivt av att reningsverket flyttar.
Om Källby ARV ligger kvar behöver området utgå från att innehålla ett reningsverk och
området i reningsverkets närhet programmeras med buffertfunktioner och behov av
transportvägar med mera studeras.
Risker och störningar med lukt från en anläggning begränsas genom skyddsavstånd till
bostäder och andra verksamheter. Tillräckligt fysiskt avstånd inger mer trygghet hos
boende i området än säker teknik och ett kortare avstånd. Människor som vistas i
närheten av en anläggning behöver skydd mot obehagliga störningar men avståndet är
även till för att skydda anläggningen mot krav från allmänheten. Det ska finnas
utrymme att utveckla tekniken och bygga ut verksamheten om nödvändigt.
Andra utbyggnadsområden för Lunds kommuns framtida invånare behöver
identifieras.
Alternativ 1: Källby ARV läggs ner och spillavloppsvattnet överförs till nya Sjölunda
Alternativet innebär att Källby reningsverk läggs ner och Lunds framtida
avloppshantering sker via en gemensam regional satsning på utveckling av Sjölunda
reningsverk 2.0 i Malmö. Reningsverkets tomt frigörs och skyddsavstånd till dagens
reningsverk försvinner.
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Bilden redovisar Alt 1, Lund medverkar i HAR, (VASYD 20201214_3.1) med indikerad pumpstationsplacering (PS),
Station Klostergården med stationsnära läge om 500 m respektive 1000 m samt E.ONs kraftledningskorridor.

Konsekvenser för den översiktliga planeringen för området
Stadsbyggnad
Vid Alternativ 1 kan Lunds kommun dra nytta av Station Klostergården som öppnar en
ny entré till Lunds stad 2023 och utveckla detta kollektivtrafiknära läge för nuvarande
och framtida medborgare. En tät blandad stadsdel som med 6 000- 8000 nya invånare
med tillkommande verksamheter och service invid Höjeådalen kan etableras.
Höje å, som är riksintresse för friluftsliv är en fantastisk attraktion att utveckla en
stadsdel intill. Genom att dammarna blir tillgängliga att ströva utmed skapas
förutsättningar för ett differentierat friluftsliv utmed dammar respektive å. Kopplingen
till arenastråket skapar möjlighet att knyta ihop hela området från Stadsparken, via
arenastråket ner till Höje å. Sydvästra delen av Skåne, som i sitt bördiga
jordbrukslandskap har snålt med allemansrättsligt tillgänglig mark får via Station
Klostergården tillgång till Höjeådalens rekreationsområde.
För utvecklingen av Källbyområdet betyder tillgängligheten till ett storslaget
grönområde att stadsväven kan bli tätare, med endast mindre stadsdelsparker inom
stadsdelen, och nyttjande av redan ianspråktagen mark på ett effektivt sätt.
Utvecklingen av stadsdelen utgår från att hantera dagvatten lokalt med en struktur där
skyfallen riktas mot Höje å och över nuvarande reningsverkets tomt.
Utgångspunkten för områdets utveckling är att dagvatten omhändertas lokalt från
aktuellt avrinningsområde, vilket frigör dammarna för att hantera dagvatten från
andra avrinningsområden med ett smutsigare vatten. Detta för att åstadkomma
största möjliga reningseffekt av den kapacitet som finns i dammarna.
Kraftledningskorridoren som går på kommunens mark, över reningsverkets tomt kan
nyttjas för exploatering och friluftsliv, om/när den grävs ned eller flyttas.
Den avloppshantering som blir synlig för Lunds kommuns medborgare är en
pumpstation och ett magasin invid järnvägen (alternativ 1A). Här finns möjlighet att
utveckla ett kombinerat naturrum för Höjeådalen med information om kretslopp och
avloppshantering.
Långsiktig utbyggnad av Lunds kommun
Källby kommer att svara för en stor del av Lunds kommuns utbyggnad under en längre
tid, vilket skjuter behovet av att ta jordbruksmark i anspråk för bebyggelse längre fram
i tiden.
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Alternativ 2: Källby avloppsreningsverk blir kvar och byggs ut, väster om befintligt
verk.
Alternativ 2 innebär att Källby reningsverk utvecklas på den befintliga fastigheten och
kompletteras med nya byggnader och anläggningar väster om befintligt verk.

Bilden redovisar Alt 2, Källby ARV 2.0, inom nuvarande reningsverkstomt (VASYD 20201214_3.1) med
zoneringsavstånd om 200 m respektive 400 m, Station Klostergården med stationsnära läge om 500 m respektive
1000 m samt E.ONs kraftledningskorridor.

Här har förutsatts att de delar som avger lukt och risk för smitta på reningsverket
byggs in eller hanteras på annat sätt som reducerar dessa störningar. Ett
skyddsavstånd avseende lukt har angetts vara 50 meter, medan inget skyddsavstånd
avseende explosionsrisk har angetts. Risken för smitta tolkas, utifrån underlaget,
reduceras i samband med att de delar som kan avge lukt byggs in. Hur dessa störningar
hanteras och vilka skyddsåtgärder som vidtas påverkar hur området kan utvecklas och
vilka delar av utbyggnadsområdet som kan bebyggas med bostäder. Ett fastställande
av skyddsavstånd, särskilt avseende explosionsrisk, samt en mer ingående beskrivning
av eventuella luktstörningar kan påverka beskrivningar av fortsatt utveckling nedan.
Lunds kommun skattar luktvärde som acceptabelt på 2 le/m3 (99 percentil av
minutmedelvärden), likt dagens avstånd till närmaste bostad. Redan idag finns
bostäder cirka 400 meter från reningsverket, att jämföra med Boverkets ”Bättre plats
för arbete” där 1000 meter anges som ett lämpligt avstånd till reningsverk. Transporter
till och från reningsverket kommer att fortsätta.
Konsekvenser för den översiktliga planeringen för området
Stadsbyggnad
Vid Alternativ 2 ligger reningsverket mellan föreslaget utbyggnadsområde och
Höjeådalen. Lunds kommun behöver resonera kring vad som är en lämplig användning
av marken intill ett reningsverk och utveckla en passande zonering. Även om
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reningsverket byggs in finns det en ”psykisk” gräns på hur nära vi önskar att människor
ska bo en sådan anläggning. Hänsyn behöver även tas till transportvägar mm.
Med reningsverket kvar i Källby kommer det uppstå begränsningar i hur området norr
om detta kan utvecklas, särskilt med avseende på bostäder. Det kollektivtrafiknära
läget förväntas inte nyttjas till samma grad som om reningsverket flyttas, då antalet
nya invånare i stadsdelen kommer bli lägre. Däremot kan andra verksamheter ta mer
plats i området.
Utvecklingen av Källby ska uppfylla mål och strategier inom målområdet Det gröna
Lund och Det gröna och blå Källby. Kopplingen till naturreservatet och ådalen riskerar
att försvagas då reningsverket kan bli en barriär till naturområdet. Attraktiviteten för
friluftslivet förväntas bli lägre, och därmed nyttjas stationens potential som port ut i
naturen inte fullt ut.
Den nya stadsdelens interna struktur och orientering samt kopplingar från centrum
mot ådalen behöver anpassas med hänsyn till reningsverkets anläggning. Kopplingen
till ådalen riktas öster respektive västerut, med reningsverket som en avgränsning
mellan. Det finns en risk att den potential som finns i områdets naturnära läge inte fullt
ut kan nyttjas och forma områdets attraktivitet, karaktär och upplevelse av
naturnärhet.
Om grönskan inte kan sammanflätas med stadsdelen och kommer längre ifrån
bostäderna behöver en större del av området utvecklas för att säkerställa tillgång till
park och grönska för de boende. Detta skulle minska exploateringsgraden av området.
Hantering av skyfallsvatten behöver troligen lösas inom utbyggnadsområdet då
möjligheten att styra vatten söderut begränsas av reningsverkets placering. Detta kan
kräva större ytor inom området för att säkerställa att bebyggelsen inte drabbas vid
skyfall. Därmed påverkas exploateringsgraden, beroende på hur vattenhanteringen
kan lösas inom eller i direkt anslutning till området.
Utgångspunkten för områdets utveckling är att dagvatten omhändertas lokalt från
aktuellt avrinningsområde, vilket frigör dammarna för att hantera dagvatten från
andra avrinningsområden med ett smutsigare vatten. Detta för att åstadkomma
största möjliga reningseffekt av den kapacitet som finns i dammarna.
För att området ska utvecklas i en god struktur som har en sammankoppling med
övriga staden och inte blir ett avskilt, långsmalt område är en behövlig förutsättning
att koloniområdena tas i anspråk för bebyggelse. Dessa skulle istället kunna placeras
mellan Källby ARV och nya bostäder i området.
Kraftledningskorridoren går på kommunens mark, över reningsverkets tomt. Eftersom
del av korridoren inte kan bebyggas pga att reningsverket är kvar samt dess
skyddsområde kan det bli svårt att bekosta en nedgrävning eller flytt av
kraftledningen. Detta skulle även påverka andra delar av Lund, genom vilka
kraftledningen sträcker sig idag.
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Hälsa
Trots att ett skyddsavstånd om 50 meter anges avseende lukt så är det inte önskvärt
att planera bostäder så nära reningsverkets anläggning. Ett avstånd om 200-300 meter
kan antas behövas, som kan fyllas med andra funktioner än bostäder. Detta skulle
kunna vara verksamheter, kultur och idrott, stadsodling.
Om bostäder skulle läggas närmre reningsverket och störningar för de boende skulle
uppstå i framtiden, innebär det att restriktioner och krav på åtgärder kan läggas på
reningsverket som verksamhetsutövare. Kostnader för skyddsåtgärder får då bekostas
av VA-kollektivet, och inte av exploatörerna.
Långsiktig utbyggnad av Lunds kommun
Lunds stad är en redan tät stad och möjligheterna till större förtätningsområden
begränsade. Om Källbys utveckling till en ny stadsdel begränsas av att reningsverket är
kvar så kommer behovet av att ta jordbruksmark i anspråk för ny bebyggelse att
uppstå tidigare jämfört med om området kan utvecklas med fler bostäder och
verksamheter.
Möjligheten att finansiera nedgrävning eller flytt av kraftledningen genom exploatering
i dess korridor kan utebli i detta scenario. Det minskar möjligheterna att exploatera
delar av utbyggnadsområdet i Källby samtidigt som kraftledningen kan orsaka
störningar även fortsättningsvis i andra delar av Lunds kommun.

11.

Höje å

Påverkan på vattenkvalité
Höje å har idag inte tillräckligt bra vattenkvalitet för att uppnå god ekologisk status. Vid
en tillståndsprövning av Källby avloppsreningsverk kommer därför myndigheternas
krav på rening att skärpas.
I den nationella vattendatabasen VISS, anges att Källby avloppsreningsverk har en
betydande påverkan på den ekologiska statusen i Höje å vad gäller övergödning och
miljögifter. De utsläpp av föroreningar från Källby avloppsreningsverk som särskilt
pekas ut och kan innebära att god ekologisk status inte kan uppnås är: fosfor, nitrat,
bly och blyföreningar, nickel och nickelföreningar, zink, koppar,
perfluoroktansulfonsyra och dess derivater samt ammoniak. Vidare framgår av
databasen att Källby avloppsreningsverk kan antas utgöra en betydande
påverkanskälla av läkemedelsrester.
Den ekologiska statusen för näringsämnen kommer inte att förbättras så att god status
uppnås vid en nedläggning av avloppsreningsverket. Detta beror på att det största
tillskottet av näringsämnen till Höjeå kommer från jordbruket och så länge inte dessa
utsläpp begränsas kan Höjeås ekologiska status inte förbättras (Sweco 2016)
I Swecos recipientutredning 2016, jämförs ett utbyggt Sjölundaverk inkl. spillvatten
från Lund med fortlevnad av Källby reningsverk utifrån påverkan på Öresund och
Höjeå. Rapporten pekar på att utsläppskraven i ett nytt tillstånd för Källby reningsverk
kommer att bli hårdare än för Sjölundaverket pga. att Höjeå är en känsligare recipient.
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Om avloppsvattnet från Lund överförs till Sjölunda avloppsreningsverk ser påverkan på
den ekologiska kvalitetsfaktorn näringsämnen i Lommabukten inte ut att öka nämnvärt
i de framtida perspektiven. Källby avloppsreningsverks vatten skulle nå Öresund via
Sjölunda avloppsreningsverk i stället för via Höjeå. Det positiva med detta är att
näringsämnena från Källby avloppsreningsverk kommer att spädas ut och spridas
snabbare jämfört med idag. I dagsläget lägger sig vattnet från Höjeå vid vissa tillfällen
längs med kusten i Lommabukten som är ett skyddat område. Oavsett alternativ
kommer föroreningsmängden på sikt att öka till Öresund i samband med ökad
befolkning, även om hårdare utsläppskrav uppfylls.
I recipientutredningen summerar Sweco att Öresund i ett längre perspektiv torde vara
en bättre recipient för Lunds avloppsvatten än Höjeå. Denna slutsats bygger främst på
att Öresund är en mycket större recipient och att lokala negativa effekter blir något
mindre än i Höjeå.
Konsekvenser för flöden
Den vattentillförsel som sker till Höje å från Källby ARV är till största delen onaturlig, i
genomsnitt cirka 80 procent. Detta vatten är importerat till Höje ås avrinningsområden
från externa källor (Bolmen och Vombsjön). Detta innebär att vid en överföring av
avloppsvatten från Källby till Sjölunda får åsträckan nedströms Källby flöden som
närmar sig förhållandena som råder i Höje å uppströms Lund och i andra näraliggande
vattendrag med liknande storlek och karaktär (Ekologigruppen 2020).
Vid medelvattenföring respektive medellågvatten och extrema lågvattensituationer
beräknas vattenföringen i Höje å minska med drygt 30 respektive 50 procent. Vid
medelvattenföring respektive medelhögvattenföring beräknas den minska med drygt
15 respektive 5 procent (värden från 2013-2019). Påverkan på biologin bedöms
generellt bli störst under torrår där vattentillförseln från Källby står för en relativt stor
andel av vattenföringen i Höje å under en längre period (Ekologigruppen 2020).
Minskat flöde nedströms Källby ARV bedöms inte i sig innebära en negativ påverkan på
miljön i ån. Denna slutsats förstärks av det faktum att det vattentillskott som sker idag
och vid en eventuell framtida drift från Källby ARV är belastat med ämnen som
negativt påverkar livsvillkoren för åns naturligt förekommande djur och växter
(Ekologigruppen 2020).
Ändrade biologiska förutsättningar som lokalt kommer att variera är vattendragets
djup, bredd och vattenhastighet när flödet återgår till mer naturligt flöde. Flertalet
observationer av fridlysta och rödlistade arter har gjorts på en delsträcka om 5 km av
Höje å nedströms Källby avloppsreningsverk. Då arterna idag förekommer uppströms
avloppsreningsverket, på en delsträcka med liknande förutsättningar men med ett mer
naturligt flöde, bedöms arterna inte vara beroende av en avvikande flödesregim
påverkad av utsläpp av behandlat avloppsvatten. Arterna bedöms därmed inte
påverkas negativt av minskade flöden vid en eventuell avveckling av Källby
avloppsreningsverk. Tvärtom, indikerar befintligt underlag att samtliga arter skulle
gynnas av en förbättrad vattenkvalitet vid en minskad belastning av miljöstörande
utsläpp, där Källby avloppsreningsverk idag utgör en stor punktkälla (WSP 2020c).
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Nuvarande arter av fisk nedströms Källby som domineras av mört och grönling bedöms
inte heller påverkas nämnvärt av ett minskat flöde. Om utsläpp av avloppsvatten från
Källby avloppsreningsverk upphör förbättras förutsättningarna för att statusen för
både fisk och bottenfauna att röra sig i riktning mot målet god status. Nuvarande
status är otillfredsställande respektive måttlig (Ekologigruppen 2020).
Minskade flöden i Höje å bedöms inte heller medföra en negativ påverkan på syftet
med skyddet av identifierade natur och kulturvärden nedströms Källby. Natur- och
kulturvärden skulle istället gynnas av en förbättrad vattenkvalitet (WSP 2020c).

12.

Naturreservat

Kommunfullmäktige förväntas besluta i januari 2021 att ett naturreservat ska inrättas i
Höjeådalen. Området ligger sydväst om Lunds stad och utgör en grön korridor längs med
Höje å mellan Värpinge och Höjebromölla. Området är ett populärt närrekreationsområde för boende i Lunds kommun samt Värpinge by och förslaget till
naturreservat omfattar i dagsläget cirka 68 hektar.
Syftet med naturreservatet är att ett stort och viktigt grönområde säkras och utvecklas
för bevarande av biologisk mångfald, samt som tätortsnära friluftsområde.

Illustration: Förslag på utbredning av naturreservatet
Det är av central betydelse för naturreservatet om Källby reningsverk ska läggas ned
eller inte samt om reningsverkets dammar ska ingå i reservatet.
Vid ett scenario där kommunen beslutar att Källby reningsverk ska läggas ner är det inte
förrän nytt tillstånd meddelas för Nya Sjölunda, en process Lunds kommun inte styr
över, som det säkerställs att Källby reningsverk kan läggas ner. Beslut om nedläggning är
ett scenario behäftat med osäkerhet, vilket kompliceras ytterligare om dammarna ingår
i reservatet.
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Om reningsverket inte ska läggas ner kommer det vara ytterst komplicerat att inkludera
dammarna i naturreservatet. Att då ansöka om ändring eller utökning av verksamheten
för reningsverket eller söka nytt tillstånd skulle vara mycket svårt på gränsen till
omöjligt.
Då återställning av dammarna och utformning av framtida användningsområde vid en
eventuell flytt i dagsläget är oklara kommer det att vara mycket utmanande att göra
undantag för detta i föreskrifterna oavsett om dammarna är inkluderade i
naturreservatet eller ej.
Vid fortsatt drift av reningsverket enligt nuvarande tillstånd beräknas naturreservatet
kunna genomföras genom att göra undantag i föreskrifterna oavsett om dammarna är
inkluderade i naturreservatet eller ej. Detta fungerar endast kortsiktigt då ovanstående
två scenarier kommer att infalla, dvs flytt av reningsverket eller ansökan om nytt
tillstånd för Källby reningsverk. (Foyen 2020)
Om VA SYDs verksamhetsområde exkluderas blir reservatets utbredningsområde
betydligt mindre.
Källby dammar
Utsläppspunkten för Källby reningsverk sker idag efter Källby dammar. Källby dammar är
därmed en del av reningsverket och ingår i dess tillstånd.
Om Källby ARV skall ligga kvar och utsläppspunkten från verket övervägs att vara in till
dammarna så blir dammarna recipient. Om dammarna betraktas som recipient och
anses ha naturvärden (fisk) så är de en sämre recipient än Höjeå. I dammarna kommer
ingen utspädning att ske varför haltkraven för ammonium kommer att bli extrema för
att undvika akuttoxicitet för fisk. Detta alternativ dvs dammarna som recipient är
därmed sannolikt inget alternativ utan utsläppspunkten bör vara direkt till Höje å.
På sikt ser VA SYD att utveckling av dammarna kan ske och ge stora rekreativa värden,
naturvärden och miljönytta. Om Källby ARV läggs ner, kommer det inte att komma in
något vatten i dammarna. För att skapa nya vattenmiljöer och bevara vattenytor inom
Höjeå dalen behöver annat vatten tex dagvatten eller åvatten ledas till damm området.
Dammarnas utformning kan förändras beroende på hur dammarna skall nyttjas. Form
och djup kan ändras för att optimalt använda ytan för fördröjning, rening samt
rekreation. Utredningar har genomförts som bedömer att det finns goda förutsättningar
för att nyttja reningsverksdammarna till fördröjning och rening av dagvatten.
Rening och fördröjning av dagvatten
Det finns ett behov av att rena och fördröja det dagvatten som leds från Lunds tätort
direkt ut i Höjeå då det idag bidrar bl.a. till erosion, risk för översvämningar och tillförsel
av föroreningar. En förbättring skulle vara att leda dagvatten från befintligt
dagvattennät till dammarna för fördröjning och rening istället för att dagvattnet leds
direkt till ån. Om det är möjligt beror på hur högt dagvattenledningarnas botten ligger i
jämförelse med dammarna. För att få en hållbar anläggning ska dagvattnet inte behöva
pumpas till dammarna. Det är framförallt fyra avrinningsområden för dagvatten inom
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Lunds stad som bedöms kunna avledas till dammarna med självfall. Innan detta kan ske
måste dock åtgärder på ledningsnätet göras. Någon närmare utredning gällande vilka
åtgärder som behöver göras eller kostnader för dessa har inte tagits fram. Översiktliga
beräkningar för dagvattenflöden och föroreningsberäkningar har gjorts sedan tidigare.
En väl utformad dagvattenanläggning kan förväntas rena runt 70 procent av
föroreningarna, något mer för en del ämnen och mindre för andra ämnen.
Några viktiga skillnader mellan dagvatten och renat spillvatten är bland annat att:
• Den totala dagvattenmängden som kommer att kunna ledas till dammarna under ett
år är totalt sett betydligt lägre än spillvattenmängden som årligen leds dit.
• Dagvattenflödet varierar mycket mer än tillflödet av renat spillvatten och kan vid
regn vara mycket stort, medan det i perioderna där emellan är litet eller vid lång
torka obefintligt. Detta gör att nivån i dammarna kommer att variera. Avledning av
renat spillvatten sker mer jämt fördelat och sker kontinuerligt.
• Dagvatten håller samma temperatur som omgivningen medan spillvattnet är
uppvärmt. Vid kallt väder finns alltså risk för att dammarna fryser om inte åtgärder
vidtas mot det.
• Kvaliteten på renat spillvatten och dagvatten skiljer sig delvis åt vilket gör att
utformning och funktion hos dammarna troligen behöver förändras något.
Det finns möjlighet att skapa en lägre permanent vattenyta i dammarna, men det krävs
utrymme för att behålla volym till mer dagvatten vid nederbörd. Detta för att fördröja
större flöden och rena dagvattnet innan det avleds till Höjeå.
Ekologigruppen har i sin rapport (Ekologigruppen 2019) tagit fram tre olika förslag till
hur dammarna kan nyttjas för att rena och fördröja dagvatten samt kombinera detta
med rekreation och naturvärden. Vilka åtgärder som är de mest lämpliga bör utredas
vidare och avgöras när områdets användning är klarlagd.
Rening och fördröjning av åvatten

Ett alternativ som inte utretts men som eventuellt kan ha potential att öka miljönytta
ännu mer är att även fördröja och rena del av vattnet från Höje å. Om det är möjligt eller
inte, behöver utredas detaljerat. I dagsläget ligger dammarna högre än Höje å och det är
med dagens förutsättningar därför inte möjligt att på ett naturligt sätt leda in vatten
från ån till dammarna. Att pumpa vatten från ån till dammarna är något som
Ekologigruppen avråder från i sin rapport. I rapportens åtgärdsförslag ”Stora åtgärder”
anges det dock som en möjlighet att ändra höjdförhållandena så att ån kan meandra
inom del av området och därmed även öka de rekreativa värdena på platsen.
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