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§ 6 Lunds framtida avloppsrening
Dnr KS 2020/0738

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdraget

att

tillsammans med VA Syd och egna konsulter förfina de tekniska
lösningarna för Nya Sjölunda inklusive
avloppstunnlar/överföringsledningar så att
investeringsbeloppen kan fastställas med en säkerhet på +/- 10
%

att

utarbeta en modell för fördelning av investeringarna mellan
deltagande kommuner i Nya Sjölunda som utöver förväntad
befolkning även beaktar de investeringsbehov som respektive
deltagande kommun har utan samverkan

att

i samverkan med VA Syd verka för att det utses en
förhandlingsdelegation med deltagare från respektive kommun
som lämnar ett förslag till fördelning av investeringarna mellan
de deltagande kommunerna

att

med hjälp av externa konsulter ta fram ett alternativ för
Källbyverket fram till år 2050 som baseras på att tillvarata och
utveckla verket på ett investeringseffektivt sätt med beprövad
och väl fungerande teknik och med bedömda belastningar och
förväntade utsläppskrav

att

i samverkan med stadsbyggnadskontoret och tekniska
förvaltningen göra en bedömning av behovet och lämpligheten
av att ta i anspråk delar av området väster om järnvägen för
utbyggnad fram till år 2050. Därvid ska byggnation fram till
200 meter från Källbyverket med och utan luktrening vara ett
av alternativen.
Fredrik Ljunghill (M) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckningar
Philip Sandberg (L) får till protokollet anteckna:
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Liberalerna återkommer till kommunstyrelsen med
ställningstagande i frågan.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lund beslutade 2016 att inriktningen är att
Lunds avloppsvattenrening skall ske vid den lokalisering som finns
vid Sjölunda i Malmö.
VA SYDs förbundsfullmäktige hemställer nu hos kommunfullmäktige
i Burlöv, Lomma, Lund och Malmö att senast februari 2021 ta
följande beslut.
a) Kommunen har som avsikt att ansluta sin allmänna
avloppsanläggning till Nya Sjölunda inom Hållbar avloppsrening i ett
växande Skåne på det sätt som beskrivs i ärendet.
b) Uppgift om kommunens befolkningsprognos i bilaga 1 bekräftas
för 2030 och för 2045 som används för ansökan av miljötillstånd
[alternativt ersätts med kommunens val av befolkningsprognos].
c) Med detta inriktningsbeslut förbinder sig kommunen genom sitt
VA-kollektiv att stå för sin andel av utredningskostnaderna enligt de
principer som beskrivs i ärendet.

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta i
enlighet med kommunkontorets förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att arbetsutskottet beslutar att
föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå första, andra, tredje, femte och sjätte att-satsen i
kommunkontorets förslag och att bifalla fjärde och sjunde att-satsen
i kommunkontorets förslag.
Jan Annerstedt (FNL) yrkar avslag på kommunkontorets förslag och
att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdraget
att tillsammans med VA Syd och egna konsulter förfina de tekniska
lösningarna för Nya Sjölunda inklusive
avloppstunnlar/överföringsledningar så att investeringsbeloppen
kan fastställas med en säkerhet på +/- 10 %
att utarbeta en modell för fördelning av investeringarna mellan
deltagande kommuner i Nya Sjölunda som utöver förväntad
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befolkning även beaktar de investeringsbehov som respektive
deltagande kommun har utan samverkan
att i samverkan med VA Syd verka för att det utses en
förhandlingsdelegation med deltagare från respektive kommun som
lämnar ett förslag till fördelning av investeringarna mellan de
deltagande kommunerna
att med hjälp av externa konsulter ta fram ett alternativ för
Källbyverket fram till år 2050 som baseras på att tillvarata och
utveckla verket på ett investeringseffektivt sätt med beprövad och
väl fungerande teknik och med bedömda belastningar och
förväntade utsläppskrav
att i samverkan med stadsbyggnadskontoret och tekniska
förvaltningen göra en bedömning av behovet och lämpligheten av att
ta i anspråk delar av området väster om järnvägen för utbyggnad
fram till år 2050. Därvid ska byggnation fram till 200 meter från
Källbyverket med och utan luktrening vara ett av alternativen.
Ajournering kl. 14.23 - 14.26.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Jan Annerstedts (FNL) yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden dessa yrkanden
mot varandra och finner att Anders Almgrens (S) yrkande ska vara
motförslag i huvudomröstningen.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) yrkande.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S) röstar ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-01-25

Jan Annerstedt (FNL) och Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Philip Sandberg (L) och Fredrik Ljunghill (M) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 1 ja-röst, 2 nej-röster och 2 nedlagda
röster.
Arbetsutskottet beslutar alltså att Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande ska vara motförslag i huvudomröstningen.
För huvudomröstningen godkänner arbetsutskottet följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Jan Annerstedts (FNL) yrkande.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Jan Annerstedts (FNL) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Anders Almgren(S)
avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 1 ja-röst, 1 nej-röst och 3 nedlagda
röster.
Med ordförandens utslagsröst beslutar arbetsutskottet i enlighet Jan
Annerstedts (FNL) yrkande.

Underlag för beslut






Justerare

Synpunkter från Sven Landelius Consulting AB med anledning
av kommunkontorets rapport Lunds framtida avloppslösning,
inkl bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-18
Kommunkontorets Rapport 2021-01-18 Lunds framtida
avloppsrening
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-12-20 § 305
Hemställan om beredning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-04 § 336 Lunds
framtida avloppsrening, inkl. reservationer (MP och SD)
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Protokollsutdrag från förbundsfullmäktige VA Syd 2020-1023, dnr 20/01795 Förslag till inriktningsbeslut inför fortsatt
process för VA Syd:s program Hållbar avloppsrening i ett
växande Skåne med bilagor:
- Bilaga 2 Hållbar avloppsrening – en första beräkning av
ekonomiska konsekvenser
- Protokollsutdrag VA Syd förbundsstyrelse 2020-10-15
- Protokollsutdrag VA Syd Lunds äganämnd 2020-10-02
- Tjänsteskrivelse VA Syd Inriktningsbeslut om utökad
samverkan om avloppsvattenrening 2020-10-02
Va Syds rapport Lunds framtida avloppsrening – underlag
som svarar på Lunds kommuns utredningsdirektiv 2021-0118
Ekologigruppens rapport Källby dammar efter reningsverkets
flytt 2019-03-19
Ekologigruppens rapport Förstudie av hydrologiska och
biologiska konsekvenser i Höje å vid nedläggning av Källby
avloppsreningsverk 2020-12-11
PM Advokatfirman Foyen Juridisk bedömning av
naturreservat

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
VA Syd
Kommunkontoret, ledningsstöd
För kännedom:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2021-01-25 klockan 13.00–15.37, ajournering klockan 14.23 14.26, 14.46 - 14.55 och 15.26 - 15.32, Sessionssalen, Stadshuset
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, deltar på distans
Cherry Batrapo (FI), adjungerad, deltar på distans
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, deltar på distans
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar på distans
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Karin Svensson Smith (MP), deltar på distans

Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD), deltar på distans
Fanny Johansson (S), deltar på distans
Helena Falk (V), deltar på distans

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Britt Steiner, utredningschef, deltar på distans
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar på distans
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, § 4 - 22, deltar på
distans
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar på distans
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar på distans
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar på distans
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar på distans
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar på distans
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), deltar på
distans
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar på distans
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar på distans
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Övriga

Andreas Nilsson, IT-supporttekniker

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 1–22
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Digital justering tisdagen den 26 januari 2021 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 1–22

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson
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Utdragsbestyrkande

2021-02-17

