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Remissvar VA-utbyggnadsplan för Lunds kommun 
 
Höje å vattenråd lämnar härmed remissvar på förslaget till VA-utbyggnadsplan för Lunds 

kommun. 
 
Generellt sett menar vattenrådet att det är bra att Lunds kommun upprättar en VA-
utbyggnadsplan eftersom det kommer att minska utsläppen av f f a kväve och fosfor till 
kommunens redan övergödda recipienter. Vattenrådet framför dock nedan ett antal 
synpunkter på planen. 
 
Vattenrådet är kritiskt till att kommunen dröjt så länge med att upprätta en VA-
utbyggnadsplan. Redan 2009 fick kommunen ett sådant åläggande från Vattenmyndigheten i 
deras åtgärdsprogram. Vi är också kritiska till att Länsstyrelsen i sin tillsyn inte ålagt 
kommunen att anlägga kommunalt VA, åtminstone i de viktigaste områdena. 
 
Vidare har VA-utbyggnadsplanen en omfattning som är tillfredställande; alla de områden 
som f n kan vara aktuella är upptagna och bedömda. Däremot anser vi att den takt som 
föreslås för utbyggnad är för långsam. Inte förrän om drygt 15 år skulle alla åtaganden vara 
uppfyllda. Detta skall ställas i relation till att behovet av att uppnå god status i berörda 
vattenförekomster är betydligt mer akut.  
 
Denna tidsrymd skapar stora problem för de fastigheter som i dag inte har godkänt avlopp. 
Det blir mycket svårt att övertyga dessa om en investering där det finns beslut om ett 
framtida kommunalt VA. Samtidigt kräver Miljöbalken att avlopp skall vara godkända liksom 
detta är av yttersta vikt för kommunens vattenförekomster. 
 
Vattenrådet menar att eftersom Vattenmyndighetens åtgärdsprogram kommer att revideras 
under 2015 för att gälla till 2021 bör VA-utbyggnadsplanens skrivningar anpassas till 
eventuella förändringar i det nya åtgärdsprogramet. 
 
I Lunds kommuns ÖP står det att ny VA–teknik kan prövas i områden utan kommunalt VA. 
Vattenrådet menar att man ska använda sig av den skrivningen och prova alternativa 
lösningar för f f a toalettavfall. Tekniken att skapa ett stort problem d v s förorenat 
avloppsvatten av tre resurser, dricksvatten, urin och avföring måste anses föråldrad, 
förlegad och helt utan förankring i en hållbar samhällsutveckling. Därför behöver alternativa 
metoder, som tar till vara på resurserna på ett hållbart sätt, provas i områden utan 
kommunalt VA som alternativ till att koppla in kommunalt VA. 
 



 

Vidare menar vattenrådet att man behöver räkna på kostnadseffektiviteten för utbyggnad av 
kommunalt VA, d v s hur mkt det kostar per anslutet hushåll och hur många kilo t ex fosfor 
som till följd av detta renas per år. Denna kostnadseffektivitet behöver sedan jämföras med 
alternativa toalettlösningar som t ex mulltoaletter och/eller separationslösningar som i 
princip har nollutsläpp och en driftskostnad (energikostnad och investerings/ avskrivnings-
kostnad) på ca 5 000 kr per år. Det är sannolikt inte försvarbart ur ett långsiktigt 
samhällsekonomiskt perspektiv att lägga stora resurser på att bygga ut det konventionella 
vatten- och avloppsnätet varför denna aspekt behöver belysas i planen. 
 
Även om området inte ligger i Höje å avrinningsområde menar vattenrådet att 
resonemangen som förs angående Vombs by och Vombsjöns södra strand är mycket bra. 
Om Vombsjöns södra strand inte ansluts till kommunalt VA måste Miljöförvaltningen i Lund 
ställa extra höga krav på enskilda avloppsanläggningar eftersom de ligger inom 
vattenskyddsområdet för Vombverket. 
 
Vidare menar vattenrådet att det är viktigt att lyfta blicken och se till kommungränsöver-
skridande samordningsvinster även utanför samarbetet inom VA-Syd. Det kan finnas platser 
inom en kommun där närmaste kommunala avlopp finns i grannkommunen och att det 
därför skulle vara mest kostnadseffektivt att dra det kommunala avloppet dit. Denna aspekt 
behöver belysas för områden som ligger nära kommungränsen. 
 
Vattenrådet saknar även en skrivning om hur eventuella bräddningspunkter hanteras och var 
de i förekommande fall placeras. 
 
Åtgärder för att minska näringsbelastning och uppnå god ekologisk status i Lunds ytvatten är 
av yttersta vikt vilket anges i syftet med VA-utbyggnadsplan. Vad som dock saknas i planen 
är en överskådlig redogörelse för effekterna av åtgärderna om planen genomförs. Planen 
föreslås därför bli kompletterad med ytterligare kapitel med en samlad bedömning av 
åtgärdernas effekt på ytvattnen i kommunen. Bedömningen föreslås f f a omfatta 
näringsämnen. En sådan analys skulle även avsevärt underlätta bedömningen av åtgärdernas 
kostnadseffektivitet. 
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