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Lunds framtida avloppsrening
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att
att
att
att
att

att
att

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Lunds kommun fortsatt har som avsikt att ansluta sin allmänna
avloppsanläggning till Nya Sjölunda inom Hållbar
avloppsrening i ett växande Skåne
fastställa befolkningsprognosen för Lunds kommun till 140 000
personer år 2030 samt 175 000 personer år 2050
Lunds kommun förbinder sig att stå för sin del av
utredningskostnaden
hemställa att VA Syd säkerställer fortsatt drift vid Källby
Avloppsreningsverk fram till att en ny lösning tas i bruk
hemställa att VA Syd:s förbundsstyrelse i samråd med
medlemskommunerna utarbetar förslag till projektplan
innehållande organisation, ansvar, roller, tidplan och kostnader
samt principer för hur budgetavvikelser ska hanteras i
projektet
hemställa att VA Syd utarbetar förslag till fördelningsnyckel för
kostnaderna i samråd med medlemskommunerna
Källby-alternativet finns kvar tills kostnader och
kostnadsfördelning klarlagts och att det skarpa beslutet 2022
kan bli ett annat om förutsättningarna ändras avsevärt.

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se
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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 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 samt
att VA SYD ges i uppdrag att tillsammans med medlemskommunerna
fortsätta arbetet med utrednings- och tillståndsfasen för de regionala
anläggningarna inom Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne, på
det sätt som beskrivs i ärendet, med anslutning av de kommuner
som meddelar viljeinriktning om anslutning i enlighet med redovisat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-03 att delegera till
kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en förhandlingsdelegation
med uppdrag att följa projektet och genomföra förhandlingar inför
ett eventuellt genomförandeavtal.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-18 att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen.

Underlag för beslutet









Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-26 Lunds
framtida avloppsrening
Utredning återremiss 2021-02-24
Protokollsutdrag kommunfullmäktige minoritetsåterremiss
2021-02-18 § xx (kompletteras senare)
Protokollsutdrag KS 2021-02-03 § 41 Lunds framtida
avloppsrening
Sven Landelius Consulting ABs granskning
WSP utredning 2020-04-06
Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 6
Sven Landelius brev till kommunkontoret 2021-01-25 inkl.
bilaga
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Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-18 Lunds
framtida avloppsrening
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
Protokollsutdrag från förbundsfullmäktige VA SYD
2020-10-23, Dnr 20/01795 Förslag till inriktningsbeslut inför
fortsatt process för VA SYDs 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
2021-01-18
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 Advokatfirma Foyen

Ärendet
Bakgrund
Många av VA SYDs avloppsreningsverk är i stort behov av
modernisering och utbyggnad för att klara av samhällenas utveckling
och ökade krav på förbättrad vattenmiljö. Flera av dessa behöver
söka och få nya tillstånd inom en tioårsperiod. Beslutet om den
framtida avloppsreningen är uppdelat i flera steg.

Inriktningsbeslut om anslutning till Nya Sjölunda inom Hållbar
avloppsrening i ett växande Skåne (februari 2021)
Detta inriktningsbeslut avser att kommunerna beslutar att ha för
avsikt att ansluta sig till programmet och att kommunen därmed
också är med och bekostar fortsatt arbete i utrednings- och
tillståndsfasen. Detta medger att VA SYD kan beskriva omfattningen i
påföljande samrådsprocess i tillståndsansökan.
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Beslut om genomförande (januari – mars 2022)
I beslut om genomförande ges VA SYD i uppdrag att genomföra
programmet i den omfattning som har avtalats. VA SYD kan därmed
påbörja genomförandefasen inom ekonomiska och tidsmässiga
ramar. Ansökan om miljötillstånd lämnas in till mark- och
miljödomstolen efter detta beslut.

Avstämningar mellan inriktningsbeslut februari 2021 och beslut
om genomförande januari 2022.
Av förbundsordningen (§ 13) framgår att samråd ska ske med
förbundsmedlemmarna i alla viktiga frågor. Mellan inriktningsbeslut
om anslutning till Nya Sjölunda och beslut om genomförande
behöver det skapas samsyn i några frågor mellan de kommuner som
har tagit inriktningsbeslutet d v s även de som idag inte är
förbundsmedlemmar. Dessa är bland andra:
 Samsyn i fråga om vad kommunerna vill uppnå med programmet,
tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.
 Godkännande av val av teknisk lösning.
 Konsekvenser om en eller flera kommuner väljer att inte gå vidare
till ett beslut om genomförande.
 Samsyn om principerna för kostnadsfördelning. I detta ska framgå
hur kostnaden för den regionala anläggningen ska fördelas och
hur finansiering ska ske.
I samband med samrådsprocessen som pågår under denna period
kommer berörda kommuner även att i enlighet med den lagstyrda
prövningsprocessen ges möjlighet till närmare ställningstaganden i
samband med yttrande till länsstyrelsen över samrådsunderlaget.

Figur 1 tidplan för beslutprocessen
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Omvärld
Kommunfullmäktige i Malmö stad, Eslövs kommun och Lomma
kommun har fattat beslut i enlighet med VA SYDs hemställan.
Burlövs kommun har fattat samma beslut under förutsättning att
medlemskommunerna fattar likalydande beslut under februari
månad 2021.
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Återremissen
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen med följande uppdrag:
1) de ekonomiska konsekvenserna för invånarna i Lunds kommun
av att i leda Lunds avloppsvatten till ett ombyggt Sjölundaverk i
Malmö respektive att behålla och uppgradera Källbyverket inte
är tillräckligt utredda. Vilka skillnader i höjning av VA-taxan blir
konsekvensen av de olika förslagen?
2) ett underlag utarbetas med analys av vad tillämpning av moderna
kretsloppstekniker (där såväl dagvatten som gråvatten i större
utsträckning separeras, cirkuleras i hållbara kretslopp och
fördröjs för att minska belastningen på Källby reningsverk samt
förebygga översvämningar) kan innebära för hur många
kubikmeter avloppsvatten ett reningsverk behöver kunna
behandla,
3) att alternativet med ett uppgraderat Källby reningsverk med
tillämpning av teknik som leder till att läkemedelsrester och
andra harmfulla substanser inte läcker ut och spridas i
ekosystemen utreds som alternativ till att flytta avloppsreningen
till Malmö stad,
4) en sårbarhetsanalys av de båda alternativen för
omhändertagande av avloppsvatten utarbetas,
5) 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.
Återremissens uppdrag redovisas i bilagda utredning.

Föredragning
Lunds kommun behöver, liksom övriga av VA SYDs
medlemskommuner inom en snar framtid bygga ut sitt
avloppsreningsverk.
Kommunfullmäktige i Lund beslutade 2016 att inriktningen är att
Lunds avloppsvattenrening skall ske vid den lokalisering som finns
vid Sjölunda i Malmö. Kommunfullmäktige föreslås bekräfta
inriktningen för att Lunds kommuns behov ska ingå som underlag
för Nya Sjölunda.
Det slutliga ställningstagandet för Lunds framtida avloppslösning
fattas i samband med att ett avtal om drift tecknas mellan Lunds
kommun och VA SYD i januari – mars 2022.
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Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen. En redovisning av återremissen är bilagd ärendet.

Beredning
Återremissen har beretts i samråd mellan kommunens förvaltningar
och VA SYD,

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har stora ekonomiska konsekvenser för Lunds kommuns
taxekollektiv. Den slutliga kostnaden för taxekollektivet kommer att
klargöras under 2021 inför beslutet om genomförandeavtal.

Christoffer Nilsson
kommundirektör

Vesna Casitovski
kanslichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
VA SYD
Kommunkontoret
För kännedom:
---

