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FÖLJEBREV TILL RAPPORT OM ALLMÄN VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING FÖR VOMBS BY

Med anledning av det pågående arbetet med att ta fram en allmän vatten- och avloppsanläggning för Vombs by
har en rapport tagits fram. I den berättas om anledningen till varför detta måste göras, förutsättningarna för
området och utvärdering av tänkbara tekniska lösningar. Detta brev avser att sammanfatta vad som sägs i
rapporten och vilket av de utredda alternativen som har valts.
Kommunens skyldighet att bygga ut allmänt vatten och avlopp regleras enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster, som infördes 2007. Tillsammans med Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret i Lunds
kommun har VA SYD utrett utbyggnadsskyldigheten för ett trettiotal områden i kommunen. Av dessa är Vombs
by det största och högst prioriterade området, då i princip inga enskilda avloppsanläggningar uppfyller gällande
krav och att byn är placerad inom det yttre skyddsområdet för Vombverkets vattentäkt. Vattenverket producerar
i genomsnitt ca 900 liter dricksvatten per sekund.
Under ett par decennier har olika utredningar genomförts gällande vatten- och avloppssituationen i Vombs by.
Kommunen måste göra vad som krävs för att skydda vattentäkten och se till att risken för framtida förorening av
vattentäkten, så långt som möjligt minimeras. Samtidigt som läget inom skyddsområdet begränsar antalet möjliga
tekniska lösningar på va-situationen i byn. Förutom skyddsbestämmelserna för vattenverket finns det flera andra
bestämmelser i området som styr hur en allmän va-anläggning får utformas och placeras.
Många tänkbara lösningar har utvärderats med hänsyn till ovanstående. Av dessa har VA SYD beslutat att gå
vidare med alternativet med överföringsledningar för vatten- och avlopp mellan Vombs by och Veberöd.
Hittills är det endast bestämt att ledningar ska byggas ut till Vombs by. Hur projektet ska finansieras utreds
fortfarande. Förutsättningarna för några olika alternativ håller på att tas fram för att politikerna i sin tur ska
kunna ta beslut i frågan. Detta är tänkt att ske i början av juni denna sommar. När det är beslutat hur
finanseringen ska se ut kommer det att hållas informationsmöten med er som bor i byn. Givetvis är ni välkomna
att ställa frågor innan dess, enligt kontaktuppgifterna nedan. För att få fakta och löpande information om hur
projektet utvecklar sig finns det uppdaterad information på www.vasyd.se/vomb.
Med vänlig hälsning
VA SYD
Linda Tenggren
Kontaktuppgifter:
Frågor gällande den planerade utbyggnaden, taxor, va-utbyggnadsplaner mm:
VA SYD, Postadress: Box 191, 201 21 Malmö, vxl: 040-635 00 00 vardagar 08.00-16.30, e-post: kund@vasyd.se
Frågor gällande enskilda avloppsanläggningar, tillstånd, enskilda dricksvattenanläggningar mm:
Miljöförvaltningen, Postadress: Botulfsgatan 3 B, 223 50 Lund, vxl: 046-35 50 00 måndag-torsdag kl 08.00-16.30
och fredag kl 08.00-16.00, miljoforvaltningen@lund.se
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