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§157 Remiss - Vattenförsörjningsplan för
Trelleborgs kommun
Dnr SEN 2016/276

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade 2016-10-12 § 83 att översända
vattenförsörjningsplanen med tillhörande dokument på remiss till berörda
nämnder samt till kommunstyrelsen.

Beredning
Serviceförvaltningen har tagit del och granskat handlingar ur perspektiv
avseende servicenämndens ansvarsområde.
Bakgrund
Tekniska förvaltningen skriver:
”Vattenförsörjningen i Trelleborgs kommun är i dagsläget baserad på
grundvatten som råvatten. Vattentillgångarna i kalkberget är rikliga och av god
kvalitet. De fyra vattenverken som processar råvattnet till dricksvatten har
samtliga nått sin kapacitetsgräns 2025. För att säkerställa att Trelleborgs
kommuns invånare har tillgång till dricksvatten i den utsträckning som krävs
efter detta årtal måste hela dricksvattenförsörjningskedjan ses över.
Förvaltningen har under de senaste åren arbetat fram en vattenförsörjningsplan
som har till syfte att långsiktigt trygga dricksvattenförsörjningen i kommunen.
Vattenförsörjningsplanen gäller för den allmänna vattenförsörjningen och
innehåller endast en kortfattad beskrivning av den enskilda vattenförsörjningen.
I planen utvärderas hot och påverkan på kommunens vattenresurser med
avseende på kvalitet och kvantitet. De vattentäkter som är viktiga för
kommunens vattenförsörjning idag och i framtiden identifieras. I planen
redogörs även för hur dessa bör skyddas för att säkerställa en långsiktigt god
dricksvattenkvalitet.
I vidare utredning avseende Trelleborgs vattenförsörjning tas upp mer specifikt
vilka möjligheter kommunen har. De olika alternativen är även grovt
uppskattade avseende investerings-, drift- och underhållskostnader. De tre
huvudinriktningarna som tas upp är:
- Egen vattenförsörjning (A)
- Vattenförsörjning genom Sydvatten (B)
- En kombination av bägge tidigare (C)
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Till grund för framtida beslut har följande dokument arbetats fram:
Bilaga 1: Vattenförsörjningsplan, daterad 2014-02-05, reviderad 2016-02-09
Bilaga 2: Utredning Trelleborgs vattenförsörjning
Bilaga 3: PM angående reservvatten
Bilaga 4: PM – Risk och sårbarhet, 2016-05-18
Bilaga 5: PM – Multikriterieanalys för en hållbar investering, 2016-05-18”
Bedömning
Serviceförvaltningen bedömer att teknisk förvaltning och nämnd hanterat
utrednings och analysarbete avseende framtida vattenförsörjning på ett mycket
ansvarsfullt och genomgripande sätt som resulterat i alternativa lösningar för
fortsatt hantering.
Servicenämnden är i egenskap av fastighetsägare i högsta grad beroende av en
trygg vattenförsörjning till fastigheter och däri hörande verksamheter därutöver
ses inte anledning till ytterligare yttranden.
Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att besvara remissen
med att servicenämnden i egenskap av fastighetsägare i högsta grad är beroende
av en trygg vattenförsörjning till fastigheter och däri hörande verksamheter
därutöver ses inte anledning till ytterligare yttranden.
Ajournering
Ajournering begärs. Servicenämnden ajournerar sig 5 minuter.

Beslut
Servicenämnden beslutar att besvara remissen med att servicenämnden i
egenskap av fastighetsägare i högsta grad är beroende av en trygg
vattenförsörjning till fastigheter och däri hörande verksamheter därutöver ses
inte anledning till ytterligare yttranden.

Protokollsanteckning
Ordförande Tomas Tigerschiöld (MP) och Anders Yngve (S) lämnar följande
protokollsanteckning:
Remissvar i frågan om vårt grundvatten
Här finns bedömningar som är utanför nämndens ansvarsområde men ändå
viktiga för oss alla Trelleborgare.
Vattnet är ju det viktigaste livsmedlet för alla även om vi förnärvarande har gott
om gott vatten, att då investera för att lägga ner värdefull fungerande kommunal
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verksamhet är inte det vi vill, om behovet kan beräknas bli större än tillgången
så borde vi investera för mer lokal verksamhet, det kan också gå att uppmana
till sparsamhet.
Vattnet i våra kranar är gott och utan tillsatser, därför vill vi verka för att behålla
vårt goda vatten.
Sydvatten är delvis sjövatten det är lättare att sabotera.
Varje arbetsplats i kommunen är värdefull vi vill verka för att vara en god
arbetsgivare, en sådan ska inte säga upp sin personal utan tyngre vägande skäl.
Lokalproducerat, Hållbart, Naturligt, Säkrare, Behålla arbetsplatser i kommunen.
Det behövs inte fler skäl för att behålla vårt Goda vatten.

Skickas till
Tekniska nämnden

Justerares signatur

Utdragsbestyrkan

5 (5)

