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Plats

Sydvattens huvudkontor, Malmö

Närvarande

Ilmar Reepalu (ordf), Jonas Jacobsson Gjörtler (vice ordf), Pia
Trollehjelm, Bjuv, Amelie Gustafsson och Nils Holmqvist, Burlöv, Ingela
Stefansson, Båstad, Christian Orsing och Rebecca Törner, Helsingborg,
Ulf Molin, Höganäs, Catrin Tufvesson, Johan Ericsson och Mikael
Persson, Kävlinge, Torbjörn Brorsson och Tommy Samuelsson,
Landskrona, Robert Wenglén, Lomma, Jan Annerstedt och Tove Möller
Andersson, Lund, Andreas Schönström, Helena Grahn och Jan-Åke
Troedsson, Malmö, Ann-Helen Nilsson, Skurup, Anneli Persson, Svalöv,
Linda Allansson Wester och Ronny Johnsson, Svedala, Åke Grönvall,
Vellinge, Lars Nyander, Ängelholm, Jörgen Johansson, VD och Marie
Nordkvist, kommunikationschef, Sydvatten.

Sekreterare

Marie Nordkvist.

Sammanträdestid

Kl. 13.00–15.00.

1.

Mötets öppnande
Ilmar Reepalu öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2.

Ekonomi – prognos 2021, budget 2022 och flerårsplan 2023–2031
VD rapporterar prognos 2021 som följer enligt plan med ett överskott om 19 mnkr. Det
starka resultatet beror i första hand på tre faktorer: kemikaliekostnader, avskrivningar och
räntor. Budget 2022 och flerårsplan 2023–2031 är i linje med bolagets strategiska plan
för ett långsiktigt, säkert, redundant och hållbart dricksvattenförsörjningssystem.
Budgeten innehåller investeringar för sammanlagt ca 3 744 mnkr fördelade på drygt 200
projekt av varierande storlek. Den mest omfattande investeringen är projektpaketet
”Bolmenvatten till Vomb” (BTV), som innebär att Bolmen blir primär vattentäkt även vid
Vombverket. Detta innebär att full redundans uppnås i råvattenförsörjningen och skapar
förutsättningar för ökad redundans mellan bolagets båda produktionsanläggningar. Vissa
investeringar har tillkommit och vissa som är kopplade till framtida kapacitetsutbyggnad
har flyttats fram.
Budgeten 2022 och flerårsplan 2023–2031 innehåller stora investeringar som delvis
finansieras genom nyupplåning vilket innebär att Sydvattens exponering mot
finansmarknaden kommer att fortsätta att öka under hela planperioden. Sydvatten
har genom åren byggt upp en buffert i form av obeskattade reserver. När bolaget
går in i en investeringstung period är det rimligt att utnyttja dessa reserver för att
finansiera investeringarna. Bolaget kommer att se över målet ekonomi gällande
balansposten obeskattade reserver. Bolaget kommer att fortsätta att vara proaktiva i
hanteringen av skuld- och ränteportföljen i linje med finanspolicyn.
Förändringen av den fasta avgiften för budget 2022 och flerårsplan 2023–2031 är i stort
sett oförändrad jämfört med föregående plan. Den sammanlagda effekten av höjningen av
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den fasta avgiften över hela planperioden motsvarar 278 miljoner under perioden 2021–
2030, eller cirka 51 kronor per hushåll och år.
3.

Aktuella mål och processer
VD rapporterar att skiljeförfarandet Sydkraft Hydropower är avgjort. Bolaget fick inte
gehör för att den erlagda ersättningen skulle anses provisorisk vilket innebär att bolaget
inte har rätt att få tillbaka ersättning även om ersättningarna överstigit Sydkrafts skada.
Frågan om ersättning för kraftförluster är därmed avslutad efter 17 års hantering.

4.

Strategiska utvecklingsfrågor och projekt
VD rapporterar att Vombverket under 10-årsperioden kommer genomgå stora förändringar. När samtliga projekt är genomförda är Vombverket att jämställa med ett nytt
vattenverk. För närvarande pågår två stora projekt parallellt, en fjärde produktionslinje
och en UV-anläggning. Projekten är tekniskt och logistiskt komplexa och innebär en
påfrestning på organisationen då normal nivå för dricksvattenproduktionen upprätthålls
under hela projekttiden. Den fjärde produktionslinjen innebär att produktionskapaciteten
på Vombverket ökar med cirka 400 l/s vid normalproduktion. Utöver kapacitetsökningen
innebär en fjärde linje även en förbättrad redundans inom verket. UV-anläggningen innebär att det adderas ytterligare ett reningssteg till beredningsprocessen på Vombverket. I
takt med en utbyggd redundans på våra vattenverk och i distributionssystemet ökar också
möjligheten att underhålla anläggningarna.
Styrkan i samverkan och frågan om marginaler för nuvarande delägare kopplat till robusthet, redundans och säkerhet är angeläget och ägarna har särskilt intresse av bolagets
arbete med risker som exempelvis kraftig tillväxt i framtiden och säkerhetshot. VD svarar
att det är en styrka att ägarna lyfter dessa frågor i ett helhetsperspektiv. Sjön Bolmen är
en garanterat säker källa för lång tid framöver. Den ger möjlighet att öka produktionen
både på Vombverket och Ringsjöverket. Varje vattenverk klarar hela geografin. 2031
finns förutsättningar att bygga ut kapaciteten då råvattenkapaciteten i Bolmen räcker.
Vombsjön som reservvattentäkt är en begränsning. Vill vi öka säkerheten mer med en till
produktionsanläggning finns olika varianter, med investeringar på ca 5 miljarder kronor.
Bolaget har goda alternativ framåt.
Frågan ställs om där finns någon strategi kring kommunernas vattenanläggningar som
tagits ur drift. Kan de användas? VD svarar att det inte är möjligt att hålla liv i ett vattenverk för att ha som reserv. Däremot borde grundvattenkällor förvaltas för framtiden och
inte ”dödas” varken juridiskt eller tekniskt. De här krisvattenresurserna finns i ett antal
kommuner som Skurup, Svedala, Vellinge och några till. Det vore bra om de behölls,
men Sydvatten förfogar inte över dem. Ordförande replikerar att styrelsen har gett i uppdrag till bolaget att utreda hur reserverna skulle kunna förvaltas.
VD rapporterar att södra Bolmen har förklarats som vattenskyddsområde. De inledande
kontakterna togs 2012 och ansökan lämnades in till Länsstyrelsen Kronoberg 2016.
Arbetet med att skydda övriga sjöar fortsätter under de kommande åren med ett fokus på
att skapa lösningar som möjliggör samexistens och samverkan med andra aktörer runt
våra sjöar. Båstadledningen är färdiglagd och klar för piggning och spolning i december.
Leveranserna till Torekov sker våren 2022. I oktober genomfördes ett kritiskt och sårbart
ingrepp när en omkoppling mellan de båda vattenverken skars av på grund av 4-spårs-
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järnvägen i Lund. Arbetet löpte på bra och med skarpa hygienkrav kunde ledningen tas i
bruk tidigare än beräknat. Sydvatten har arbetat fram digitala hygienutbildningar som
även används nationellt.
5.

Aktuella frågor i VA-branschen
VD presenterar data från Svenskt Vattens hållbarhetsindex samt kopplar till de stora
investeringsbehov som branschorganisationen lyfter fram i en ny rapport. Svenskt Vatten
skriver: ”Sammanfattningsvis krävs kraftfullare organisationer som kan ta fram långsiktiga planer och genomföra nödvändiga investeringar. Därutöver visar ökad samverkan på
en stark positiv effekt. Framför allt kring personalkapacitet, robusthet och ägarstyrning.
Särskilt stor är skillnaden mellan små kommuner i egen regi och små kommuner som
samverkar.”
Sydvatten är en stark aktör som driver många olika frågor på riksplanet och deltar i
nationella samarbeten kring en mängd frågor såsom säkerhet, hållbarhet och kommunikation. Bolaget har varit drivande i det nationella konceptet hållbar vattenanvändning
som idag samlar 120 kommuner och VA-organisationer. Målet är att få till en beteendeförändring som leder till en minskad vattenförbrukning. Årets tio internat av gymnasieprojektet Tänk H2O! har genomförts vid Tiraholm under september och oktober. Både
elever och lärare är mycket positiva till internatet och lyfter den ökade kunskapen om
vattenfrågor och vistelsen i naturen. Svenskt Vattens årliga Dricksvattenkonferens hölls i
oktober i Malmö där VA SYD och Sydvatten var medarrangörer. Sydvattens representation i programmet var god med medarbetare som talade på många olika teman.
Här följde en längre diskussion om samplanering gällande investeringar mellan
Sydvatten, NSVA och VA SYD med frågeställningar kring möjliga behov av en annan
organisering. Ägarna uttryckte ökade krav på samarbete mellan organisationerna för en
bättre samordning och prioritering samt uppdrar till Sydvattens styrelse att rapportera om
hur det skulle kunna se ut, gärna med en nationell/internationell utblick.

6.

Nästa ägarsamråd
Nästa ägarsamråd kommer att hållas tisdag den 22 mars kl. 10.30.

7.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

8.

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och givande diskussioner. Det stora deltagarantalet
åskådliggör hur viktigt och angeläget arbetet i Sydvatten är för vår gemensamma framtid.
Därefter förklaras mötet avslutat.

Ilmar Reepalu
Ordförande

Marie Nordkvist
Sekreterare

