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1 Sammanfattning 

KPMG har pa uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Vellinge kommun granskat 
om namnden for gemensam medborgarservice har en tillfredsstallande styrning, 
uppfoljning och intern kontroll avseende kommunens vattenforsorjning. Uppdraget 
ingar i revisionsplanen for ar 2017. 

Var sammanfattande bedomning utifran granskningen syfte och revisionsfragor ar att 
namnden genom kommunens VA- plan och VA- strategi samt genom uppfoljningen av 
innehallet i dessa dokument och ovriga kontroller i star utstrackning har en 
tillfredsstallande styrning, uppfoljning och intern kontroll av kommunens 
vattenforsorjning. Vi bedomer dock att namnden kan starka sin uppfoljning av relevanta 
kvalitetsindikatorer i VA-verksamheten. Eftersom granskningen visar pa saval start 
inlackage som vattenforluster menar vi att strategiska satsningar for att sanka nivaerna 
bar ges hog prioritet. Andra faktorer att bevaka i uppfoljningen ar avloppsstopp, 
vattenlackor och andra driftstorningar. Med fordel bar dessa faktorer matas och 
analyseras over tid . Namnden bar genom riktlinjer tydliggora kostnadsfordelningen vid 
olika samordningsinsatser. Utifran ovanstaende bedomer vi att namnden kan utveckla 
sin uppfoljning och interna kontroll. 

Mot bakgrund av var granskning gar vi foljande bedomningar: 

• Namnden bar faststalla mal for olika kvalitetsindikatorer i VA-verksamheten. 
Detta for att lattare kunna visa pa en kvalitetsutveckling i verksamheten och 
resultat i forhallande till insatta resurser. 

• Namnden bar tillse en okad fornyelsetakt pa ledningsnatet. Mal for 
fornyelsetakt bar overvagas. 

• Namnden bar tillse att analyser, konsekvensbeskrivningar och 
styrningsatgarder pa ledningssidan prioriteras i syfte att ta fram battre 
underlag. Som exempel kan namnas atgarder for att minska saval 
vattenforlusterna som inlackaget som finns pa spillvattenledningsnatet. 

• For att sakerstalla att VA-kollektivet inte subventionerar skattefinansierad 
verksamhet bar namnden tillse att dokumenterade riktlinjer for 
kostnadsfordelning mellan avgiftskollektiv (VA) och skattekollektiv (gata) i 
olika samordningsinsatser upprattas. 

• Vi anser att kommunen sakerstallt dricksvattenforsorjningen till kommunens 
medborgare. Detta aven i handelse av avbrott da det finns beredskap och 
planering aven for nodvatten vilket ar positivt. 
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2 lnledning 

2.1 Bakgrund 
Revisorerna har i revisionsplaneringen for 2017 uppmarksammat risker betraffande 
kommunens underhall av VA-ledningar och verksamhetsaspekter kopplat till 
d ricksvattenforsbrj n ingen. 

Revisionen upplever att det finns ett behov av att klarlagga ett antal fragestallningar 
avseende investeringar, drift och underhall och vad det kan innebara for kommunen i 
ekonomiskt- och verksamhetsmassigt perspektiv. 

2.2 Syfte och revisionsfragor 
Syftet med granskningen ar att bedoma om namnden for gemensam medborgarservice 
har en tillfredsstallande styrning, uppfoljning och intern kontroll avseende kommunens 
vattenforsbrjning. Granskningen ska besvara foljande revisionsfragor: 

• Finns mal och strategier betraffande kommunens vattenforsbrjning och 
underhall av kommunens ledningsnat? 

Vilken statistik och nyckeltal foljer verksamheten? 

• Finns aktuella underhalls- och driftsplaner for ledningsnatet pa kort och lang 
sikt, innehallande foljande driftsaspekter? 

avloppsstopp 
vattenlackor 
ovidkommande vatten (intrangning) 
utlackage (svinn) 
kapacitet vid reningsverk (miljokrav) 

• Hur ar fornyelsetakten pa ledningsnat i forhallande till beraknad 
livslangd?(anslagsutveckling over tid) 

• Vilken samordning sker mellan gataNA vid ledningsgravningar? (skattekollektiv 
respektive avgiftskollektivet, projektredovisningar) 

• Hur sakerstaller namnden kommunens vattenkvalitet? (kvalitetskrav, 
vattenverk) 
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2.3 Ansvarig namnd 
Granskningen avser namnden for gemensam medborgarservice. 

2.4 Metod 
Granskningen har genomforts genom att relevant dokumentation analyserats. Utifran 
dokumentanalysen har fordjupade intervjuer och avstamningar genomforts med 
berorda tjansteman. 

Granskningen har utforts av Kristian Gunnarsson, certifierad kommunal reviser. Ida 
Brorsson deltar i sin roll som kundansvarig och ansvarar for kvalitetssakring. 

Foreliggande rapport har faktakontrollerats av VA-chefen i Vellinge kommun. 

2.5 Revisionskriterier 
Revisionskriterierna i denna granskning utgors av: 

• Kommunallagen 

• VA-lagen 

• Tillampbara interna regelverk, policys och fullmaktigebeslut 

• Livsmedelslagen 

3 lakttagelser fran intervjuer och dokumentgranskning 

3.1 Organisation, styrdokument och konsekvensbeskrivningar 

3.1.1 Organisation 

Kommunens dricksvattenproduktion utfors av Sydvatten dar kommunen ar delagare. 
lntradet i Sydvatten och avveckling av de kommunala vattenverken medforde en 
utbyggnad av huvudvattenledningsnatet. 

lnom kommunen finns totalt ca 1250 km ledningar, varav ca 534 km vattenledningar, 
ca 466 km spillvattenledningar samt ca 250 km dagvattenledningar. Utover ledningarna 
ansvarar kommunen for tre hogreservoarer (vattentorn), lagreservoarer, 
tryckstegringsstationer samt pumpstationer. Vellinge kommun har inga egna vattenverk 
och avloppsreningsverk. 

Det ar svart att berakna livslangden pa ledningsnatet. Livslangden anses till stor del 
bero pa miljon som ledningen ligger placerad i, tidigare materialvalspolicy och 
historiska materialkvaliteter. Avskrivningar gars normalt pa 50 ar. Kostnaden for att 
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lagga ledning varierar mycket beroende pa om det ar nylaggning, relining eller lagning 
samt langden pa ledningen och om det ar centrumnara mm . Genomsnittskostnad 
uppskattas av manga VA-chefer inom intervallet 2-10 tkr per meter. 

3.1.2 VA - oversikt 

Vellinge kommun har en VA-oversikt, daterad 2014-04-09, vars syfte ar att utgora 
grund for kommunens VA-strategi och VA-plan . 

Kommunens malsattningar kring okat invanarantal innebar nybyggnation och 
exploatering av nya omraden vilket innebar kapacitetsokningar pa befintliga system . Av 
VA-oversikten framgar att kommande ars fokus pa investeringar avser 
dagvattenutbyggnad, exploateringar samt atgarder for att forbattra befintliga ledningar. 

3.1.3 VA- strategi och VA-plan 

Kommunens VA-strategi och VA-plan innehaller mer konkreta atgarder och vilka 
investeringar som ska prioriteras pa kart och lang sikt samt hur man prognosticerar att 
taxan kommer forandras. Kommunens VA-planering ska bygga pa stallningstaganden i 
VA-strategin. Oversyn av VA-strategin ska goras en gang per mandatperiod . 
Kommunens VA-vision uttrycks enligt foljande : 

"Vellinge kommuns ma/sattning ar att med hog servicegrad pa ett kostnadseffektivt, 
driftsakert, halsosamt och miljovanligt satt leverera dricksvatten samt bortleda 
spil/vatten och dagvatten sa att det inte medf6r o/agenheter for medborgarna och 
samhallet" 

I kommunens VA-plan framgar prioriterade insatser fran 2014 och tram till 2020 och 
darefter. Nar det galler utbyggnad av dagvatten finns aven detta med i VA-planen for 
de narmaste 1 O aren. Totala kostnaden for tioarsperioden uppskattas till 56 mkr. 
lnvesteringsbudgeten behaver saledes uppga till i genomsnitt 5 mkr/ar. For aren 2014-
2018 bedoms behovet vara ca 7-10 mkr/ar. VA-planen ska enligt uppgift revideras 
under 2018. 

Kommunen har i VA-planen gjort egna berakningar om omlaggningstakter och 
aterinvesteringsbehov. Kommunen har grovt beraknat nyanskaffningsvardet for 
ledningsnatet till 1,9 miljarder. Viss relining beraknas kunna goras i gynnsamma 
omraden och kostnaden beraknas efter detta till 1,5 miljarder. Vellinge kommun 
behaver enligt egna utrakningar ha en utbytestakt kring 0,35 % av ledningsnatet de 
narmaste 20 aren . Utbytesbehovet okar sedan stadigt och ligger kring 0,50 % ar 2050 
for att sedan aka ytterligare till cirka 1,0 % ar 2080. 

De kommande 20 aren beraknas investeringsbehovet i fornyelse av ledningsnat (bade 
vatten och spill) till cirka 5,7 mkr/ar. Etter 20 arsperioden okar behoven stadigt under 
resten av seklet. Nuvarande fornyelsetakt med nuvarande anslag (givet 0,35 %) 
innebar alltsa en omlaggningstakt innebarande att ledningsnatet i Vellinge, behaver 
halla i cirka 200-300 ar ackumulerat. 
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I kommunens VA-plan finns redovisat kommande ars konsekvenser avseende avgifter 
och taxer. Nytt avtal med Sydvatten 2014 innebar hojningar av avloppstaxan med 12,5 
%. Darefter har aviserats en arlig hbjning med 3 % arligen. Stbrre investeringar i 
Sydvattens anlaggningar kan komma att innebara ytterligare hbjningar. 
Kostnadsokningen for vatten beraknas till 2,5 % arligen. 

Stora investeringar i dagvattennat beraknas ge kraftiga hojningar under tioarsperioden . 
Arligen ger detta en hojning med 12 %. Konkret innebar detta en kostnadsbkning fram 
till 2024 pa ca 11 OOkr per ar for en villa med tomt pa 800 m2. 

Sammantaget bedoms en arlig hojning av taxan med 3 % vara nodvandig fram till 
20241

. 

Budget och utfall 

Av kommunens redovisning framgar att budget och utfall for fornyelse av ledningsnatet 
ar enligt tabell 1 nedan. 

Tabell 1 

Ar (tkr) 2012 2013 2014 2015 2016 

Budget 15,6 11, 1 16,52 5,0 5,0 

Utfall 7,83 11, 1 16,5 3,8 5,0 

Utfallet sett i genomsnitt under den gangna femarsperioden ar darmed cirka 8,8 mkr for 
saneringar/ledningsfornyelse. 

For aren 2012-2014 fanns ingen specifik budget for ledningsfornyelse utan 
verksamheten askade medel for enskilda projekt. Fran 2015 finns budgetpost pa 
ledningsfornyelse som uppgar till 5 mkr. Enligt granskningen ska budgeten 
kompletteras med plan var fornyelserna bar ske i forsta hand. Nar VA-planen revideras 
kommer enligt uppgift tjanstemannaforslaget medfora kraftig hojning av budgeten for 
att renovera dricksvattenledningar. 

I VA-planen finns som sagt identifierat prioriterade insatser nar det galler investeringar i 
olika omraden och grova kostnadsuppskattningar. Enligt kommunens VA-plan 
efterstravas: "en utbytestakt pa VA-ledningar och VA-anlaggningar som ar langsiktigt 
hallbar tekniskt, ekonomiskt och miljomassigt". Nagon underhallsplan for det korta 
perspektivet for vatten och avlopp finns inte. I granskningen framkommer att de 

1 Manadskostnaden i Vellinge 20161 ar 513 kr/man vilket ligger nara genomsnittet i Skane som ar 517 
kr/man 2016. Lagsta manadskostnaden 2016 for en normalvilla har Solna och Sundbyberg (271 kr/man) 
tatt foljt av Stockholm inkl. Huddinge med 282 kronor/manad. Hogsta arskostnaden 2016 for samma villa 
har Hogsby kommun med 991 kronor/manad. Statistik Svenskt Vatten , normalvilla "typhus A". 
2 Budgeten inkluderar tillaggsaskande pa 1 O mkr. 
3 Den stora skillnaden mellan budget och utfall beror pa att ett storre projekt aldrig startades under aret. 
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senaste aren har verksamheten forhallit sig till de stora och "onormala" regnmangder 
som paverkat verksamhetens planering och abonnenter. lnom verksamheten finns 
kunskap om vilka ledningsstrackor som ar i storst behov av atgarder och det finns en 
lista over dessa prioriterade projekt. 

Vissa kanda faktorer finns som paverkar forutsattningarna sasom att dagvattennatet ar 
underdimensionerat och i vissa omraden ej utbyggt, att det sker ett omfattande 
inlackage av ovidkommande vatten (se vidare tabell och kommentar nedan) till 
spillvattennatet. Vellinge kommun har som ovan namnts ocksa drabbats hart de 
senaste aren av kraftiga regn. Av kommunens planering framgar vilka omraden som ar 
mest prioriterade och vilka insatser som avses. For utbyggnad av dagvatten finns 
sarskild utredning som tar hansyn till behoven for perioden 11-50 ar samt perioden 51-
100 ar. Kommunen har under senare ar investerat i dagvattenmagasin vilket visat sig 
vara en effektiv atgard och minskat problemen i de aktuella omradena. 

Nagra specifika mal utover de direktiv och ambitioner som finns i VA-plan och VA
strategi finns inte i namnden. Tidigare fanns mal om att minska vattenforlusten men 
malet togs enligt uppgift bort 2016 som ett led i att allmant minska malen totalt i 
kommunen. 

Bedomning 

Vellinge kommun star, tillsammans med flertalet ovriga kommuner i landet, infor stora 
utmaningar och framtida investerings- och aterinvesteringsbehov i VA-ledningsnat och 
anlaggningar. Nuvarande anslag forutsatter att ledningsnatet haller i over 200 ar vilket 
inte ar langsiktigt hallbart. A andra sidan finns bra konsekvensutredningar infor de 
behov som finns pa kart sikt och pa langre sikt. VA-planen och VA-strategin visar pa de 
behov som finns och prioriterade insatsomraden. 

De senaste arens budgetanslag indikerar att fornyelsetakten inte kommer aka. En 
dubblering av budgeten skulle pa sikt fa ned omlaggningstakten till cirka 100 ar vilket 
kanns som ett langsiktigt och rimligt mal. 

Det vore bra om verksamheten for statistik over den ledningslangd som fornyas sa att 
man kan bygga upp en statistikbas med referenspunkter historiskt och utifran detta kan 
bedoma konsekvenser vad galler behov och taxenivaer pa sikt. Ett battre underlag kan 
underlatta inforandet av en trappstegsmodell for taxan som gar hojningarna mindre 
kannbara. 

For att understryka vikten av VA-verksamheten och vilken avgorande betydelse den 
har for ovrig samhallsbyggnad i start viii vi rekommendera att namnden faststaller mal 
for olika kvalitetsindikatorer i VA-verksamheten. Detta for att lattare kunna visa pa en 
kvalitetsutveckling i verksamheten och resultat i forhallande till insatta resurser. 
Exempel pa nyckeltal kan vara: antalet utbytt ledning i meter, andel ovidkommande 
vatten , vattenforlust, avbrott/stopp, ersattningsansprak med anledning av intrangande 
vatten etc. Vissa av nyckeltalen redovisas i namndens arsrapport. 
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3.2 Utrednings- och utforarkapacitet 
VA-avdelningens organisation bestar av en VA-chef, tva VA-ingenjorer, en 
dagvattenstrateg (50 % finansiering via skattemedel) samt administration 0.50 tjanst. 

Avdelningens drift- och entreprenadverksamhet ar upphandlad bade for ledningsnatet 
och skotsel av ovriga anlaggningar. Driften inriktas pa oversyn och utbyte av serviser 
och annan utrustning. Sarskilt drabbade omraden samt omraden och enskilda 
ledningar som bedomts ligga i riskzon for stopp gas igenom extra noga exempelvis 
genom att spolningar sker regelbundet. Sarskilt spolplan finns for detta . 

Aven om det enligt uppgift har funnits vissa problem i overgang mellan olika 
entreprenorer sa anses entreprenadverksamheten fungera val och VA-avdelningen och 
aktuella entreprenorer har ett standigt utbyte av information och daglig kontakt i olika 
fragor. Manadsvis ager driftsmoten rum med entreprenorerna. 

Pa den strategiska nivan framgar enligt granskningen att bemanning ar tillracklig idag 
men kraver kontinuerligt anlitande av konsulter for olika utredningar. Det ar svart att 
halla kompetensen i egen regi. 

3.2.1 Bedomning 

Avvagning mellan egen regi och externa utforare kan vara svar att avgora och bedbma 
nar det galler kostnadseffektivitet och kvalitet. Tva saker ar enligt var uppfattning av 
central betydelse i sammanhanget. Det ena ar att det i egen regi atminstone finns en 
bestallarkompetens och formaga att halla i den overgripande strategiska styrningen 
och planeringen. I granskningen framkommer att man anser sig ha en bra intern 
organisation och tillracklig bemanning i det avseendet. 

Det andra ar att man sakerstaller en bra samverkan och informationsutbyte med de 
entreprenorer och konsulter som anlitas sa att kunskapen stannar i organisationen om 
ett foretag plotsligt lamnar och ett nytt kommer in. Enligt de uppgifter vi fatt i samtal 
med verksamhetsforetradare forefaller det som att man har ett mycket bra samarbete 
och en kontinuerlig dialog med regelbundna moten och traffar. 

3.3 Verksamhetsmal, statistik, driftsakerhet och kvalitet 
I granskningen har vi begart in statistik for volymer nar det galler renat avloppsvatten, 
producerad volym samt debiterad volym . Med denna statistik som grund har vi raknat 
fram mangden ovidkommande vatten samt vattenforlusten de senaste aren . 
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Verksamhetsmatt och nyckeltal4 

Av tabell 2 nedan framgar att det finns ett start inlackage av ovidkommande vatten 
(forhallande mellan mangd debiterad vattenmangd och renat spillvatten) . Det arliga 
genomsnittet for den senaste femarsperioden ligger kring 34 %. 

Tabell 2 

2012 2013 2014 2015 2016 

Renad volym i m35 2 800 000 2 700 000 3 300 000 3 300 000 3 200 000 

Ovidkommande 34 27 35 38 37 

vatten (inlackage) % 

Producerad/levererad 1.U. 2 832 842 2 828 096 2 884 309 2 898 072 

vattenmangd i m3 

VattenfOrlust 1.U . 30 24 29 30 

(utlackage) % 

Debiterad 1 834 762 1 969 123 2 134 825 2 052 529 2 014 390 

vattenmangd m3 

I jamforelse med andra kommuner ar nyckeltalet for Vellinge kommun relativt lagt. 
Reservation behaver lamnas for en viss osakerhet som finns kring siffrorna nar det 
galler mangden renat vatten6

. Nivaerna pa andelen ovidkommande vatten ar delvis en 
indikator som vittnar om ledningsnatets status. lnlackaget uppstar ofta genom 
intrangning av vatten fran dagvattenledning (underdimensionerade) till 
spillvattenledning da dessa ledningar ligger i samma rorgrav och att de gamla 
spillvattenledningarna ar otata. En annan forklaring ar felkopplade ledningar. De stora 
regnmangderna under senare ar har sannolikt okat pa inlackaget. 

En mindre kommun med relativt sett manga enskilda avlopp paverkar nyckeltalet 
ovidkommande vatten till nackdel for den mindre kommunen . I en stbrre stad (eller hog 
anslutningsgrad) slar enskilda avlopp inte igenom pa statistiken pa samma satt. 
Anslutningsgraden ar hog i Vellinge och uppgar till 98 %. 

4 I granskningen har vi fall statistik for de tre vattenverken och reningsverken for sig . I tabellen redovisas de 
ackumulerade vardena for produktionsenheterna. Betraffande andelen ovidkommande vatten och vattenforlust ar delta 
nyckeltal som raknats fram i granskningen och saledes inga siffror som kommunen haft tillgang till. 
5 Betraffande behandlad mangd avloppsvatten framhalls alt man tillampat olika typer av matningar och alt volymerna 
inte visar exakt mangd renal vatten . 
6 Motsvarande genomsnittsvarde for Eksji:i ar 64 % Varberg ar 57 %, Vaxji:i 52 %, Varnamo 41 %. 
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Vattenforlusterna (forhallandet mellan producerad och debiterad mangd vatten) uppgar 
till cirka 28 % sett som genomsnitt senaste aren. Vattenforlusten forefaller vara 
forhallandevis hog. 

Ersattningsansprak med anledning av oversvamningar har forekommit i relativt star 
omfattning senaste 1 O aren . Ar 201 Omen aven 2014 drabbades kommunen av stora 
oversvamningar. For 2014 riktades totalt ersattningsansprak mot kommunen pa 35 
mkr. Efter grundlig analys och genomgang av samtliga fall samt visst bistand fran 
advokat lyckades ersattningsanspraken minska till 13 mkr vilket kommunen ocksa 
betalade. Denna kostnad togs inte av VA-kollektivet utan ur kommunens resultat. Ett 
start inlackage i spillvattenledningsnatet ar darfor av star vikt att komma till ratta med 
och detta uppges vara ett prioriterat omrade. 

Avloppsstopp, stopp i tryckavloppstationer samt vattenlackor 2012-2016 

Av tabell 3 nedan framgar en trend at fel hall avseende stopp och lackor. Flera av de 
stopp och elfel som intraffar beror pa gamla anlaggningar. Enligt uppgift prioriteras 
underhallsinsatser genom utbyte av ventiler och andra delar i anlaggningarna . 

Tabell 3 

2012 20137 2014 2015 2016 

Avloppsstop (st) 50 23 50 67 84 

Stopp/elfel LT A- 88 23 103 126 140 

stationer 

Vattenlackor 36 14 39 65 51 

Statistiken visar till viss del vattenkvaliteten. lntervjuade framhaller att Vellinge har ett 
vatten av bra kvalitet och kommunen gar frekvent vattenprover for att undersoka 
kvaliteten . Drygt 400-700 prover gars arligen och av dessa brukar ett 15-tal prover visa 
tjanligt med anmarkning. Hittills 2017 har tekniska enheten tagit 495 prover och 15 av 
dessa har fatt bedomningen tjanligt med anmarkning. 

Sa snart tekniska enheten far information om att vattnet har anmarkning i 
provresultaten skickar man ut entreprenorer for att spola ledningarna, varpa ett nytt 
vattenprov tas for analys. Oftast racker denna insats for att resultatet ska visa pa 
tjanligt. 

Tekniska enheten har nyligen arbetat fram ett nytt egenkontrollprogram dar man 
beskriver de processer och kontroller som finns i verksamheten. 

7 Ej fullstandiga siffror f6r delta ar da de endast galler f6r perioden juli-september. 
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Ansvaret for tillsyn av VA-avdelningens verksamhet aligger miljoenheten inom miljo
och byggnadsnamnden. Miljoinspektor i enheten framhaller att dricksvattenkvaliten i 
Vellinge ar mycket bra och bedomer att utfallet av provtagningarna visar pa en stabil 
status. 

3.3.3 Bedomning 

Vi noterar att det finns saval inlackage som relativt stora vattenforluster (utlackage) pa 
ledningsnatet. Strategiska satsningar for att sanka nivaerna bar genomforas och 
konkreta mal bar upprattas. Nivaerna bar analyseras och matas med avseende pa 
utvecklingen over tid . 

Aven avloppsstopp, vattenlackor och andra driftstorningar bar analyseras och matas 
med avseende pa utveckl ingen over tid . 

Vattenkvaliteten och kontrollen av densamma bedomer vi som god. 

3.4 Samordning och kostnadsfordelning vid ledningsgravningar 
Bristande planering och samordning vid ledningsgravningar skapar stora ekonomiska 
forluster men ocksa missnoje bland lokalbefolkningen. Ledningssamordning och 
samforlaggning av ledningar som ags av olika aktorer ar darfor av storsta vikt. 

Samordningen och helhetssynen pa vilka insatser som ska prioriteras fungerar enligt 
uppgift mycket bra med gatukontoret. Det finns en bra kontakt da berorda chefer och 
tjansteman sitter intill varandra . Samarbete och dialog fungerar ocksa bra med 
plankontoret. Vellinge har inte nagon fjarrvarme vilket praglat manga andra kommuners 
planering och insatser i gatukroppen. Daremot har fiber gravts ned under senare tid . 
Samplanering fran VA-avdelningen nar det galler fiber ar dock svart eftersom VA inte 
kan dra nagra fordelar av ett sadant samarbete da VA-infrastrukturen kraver ett helt 
annat gravdjup. Daremot har fibern kunnat "passa pa" nar VA har varit a gravt. For 
andra ledningsagare (Eon, Telia) finns inga planlagda samordningsmoten. 

Vissa utmaningar finns i kommunen nar det galler samordning och samplanering med 
alla vagforeningar som finns. Det stora antalet vagforeningar i Vellinge ar relativt unikt. 
Samarbetet och planeringen upplevs ibland tungrott och fragan om kommunalisering 
har forekommit och drivs av en del vagforeningar men bedoms inte vara nara 
forestaende . 

Ledningsnatet finansieras av VA-avgifter. Lagstiftningen medfor att kommunen inte 
tillats overfora medel fran VA-kollektivet till verksamhet inom skattekollektivet. Vid 
samordnade insatser i gatukroppen, d v s nar gatukontoret ska aterstalla gatan vid 
ledningsgravning uppges kostnadsfordelningsrutinerna vara att VA-kollektivet bekostar 
aterstallning nar det handlar om VA-arbeten. I de fall dar ny toppbelaggning ar 
planerad sedan tidigare far skattekollektivet betala. Nagra riktlinjer for 
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kostnadsfordelning8 finns inte men det framhalls att det i princip ar sa att VA-kollektivet 
bekostar aterstallning om det ar VA som tagit initiativet till atgarden. 

3.4.1 Bedomning 

Kommunen har inga dokumenterade riktlinjer for kostnadsfordelning mellan VA
kollektiv och skattekollektiv vid gemensamma insatser/samordningsinsatser. Vi anser 
att sadana riktlinjer bar upprattas for att sakerstalla att VA-kollektivet inte 
subventionerar skattefinansierad verksamhet. Vidare bar det utredas vilka avgifter som 
ska tas ut mellan skatte- respektive avgiftskollektivet. Kostnadsberakningar i dessa 
avseenden bar garas och erforderliga averenskommelser bar traffas mellan kollektiven. 

3.5 Dricksvattenforsorjning inkl. reservvatten och beredskap 
Vellinge kommun forsarjs idag av vatten fran Vombsjan. Via delagarskapet i Sydvatten 
har Vellinge kommun en langsiktig vattenforsarjning. Via Sydvatten finns ocksa tillgang 
till vatten fran sjan Bolmen och Ringsjan vilka kan fungera som reservvattentakter. 

Befintliga takter inom kommunens granser anvands inte idag men skyddas fran 
fororening om behov uppkommer i framtiden. 

VA Syd ager fragan beredskapsplan for insatser vid sina produktionsanlaggningar. 
Sydvatten har en krisgrupp i vilken alla delagande kommuner ingar. Betraffande 
nadvatten finns en etablerad samverkan med Trelleborg utifall att Sydvatten skulle 
upphara att leverera vatten. Kommunen har en egen nadvattenplan. 

3.5.1 Bedomning 

Vellinge kommun har genom sitt delagarskap i Sydvatten sakerstallt dricksvatten till 
medborgarna. Vellinge kommun har sarskilt gynnsamma forutsattningar i detta 
avseende sarskilt om man beaktar hur det ser ut i ett start antal kommuner i Sverige. 

Kommunen har aven sakerstallt nadvatten i handelse av avbrott i vattenforsarjningen . 
Samverkan med Trelleborg finns inom detta omrade vilket vi anser ar positivt. 

KPMG, 2017-10-24 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

8 Fordelning av kostnader avser inte endast projektkostnad vid ledningsgravning och aterstallning av gata utan aven 
olika avgifter mellan kollektiven sasom avvattning av allman platsmark, ledningsforflyttningar mm. 
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