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Hävning av Avtal om leverans av grundvatten med mera
Ärendebeskrivning
Lomma kommun, genom dess Tekniska nämnd, och Centrumfastigheter i Lomma
AB (nedan kallat Midroc) undertecknade 2011-01-24 respektive 2010-12-13 ett
”Avtal om leverans av grundvatten mm”, Leveransavtalet.
Leveransavtalet har sin grund i ett gemensamt projekt för att ta fram en anläggning för utvinning av värme och kyla genom leverans av grundvatten från Alnarpsströmmen, Grundvattensystemet. Syftet med samarbetsprojektet var att parterna gemensamt skulle bekosta Grundvattensystemet och dra gemensam nytta av
systemet genom kostnadseffektiv uppvärmning av respektive parts fastigheter. En
förutsättning för Leveransavtalet var att Midroc skulle tillhandahålla Kommunen
grundvatten för värme och kyla till vårdboendet Vega och Biblioteket med flera
samt att Midroc skulle ansluta sina byggnader A och C till Grundvattensystemet.
Leveransavtalet innehåller två delar, dels överlåtelse från Kommunen till Midroc
av den del av Grundvattensystemet som kommunen bekostat (Anläggningen), dels
leverans av värme och kyla till självkostnadspris från systemet till kommunens
fastigheter. En betydande oklarhet har uppkommit beträffande parternas avtalsrelation och det är i dagsläget i flera avseenden oklart vad som gäller mellan parterna. Tekniska nämnden föreslås besluta att säga upp avtalet.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2013-12-13.
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att på lämpligt sätt tillse att Lomma kommun säger
upp ”Avtal om leverans av grundvatten mm”, eller det motsvarande avtal som
eventuellt kan finnas mellan parterna med anknytning till Anläggningen och leverans av grundvatten från Grundvattensystemet, till omedelbart upphörande.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att på lämpligt sätt tillse att Lomma kommun säger
upp ”Avtal om leverans av grundvatten mm”, eller det motsvarande avtal som
eventuellt kan finnas mellan parterna med anknytning till Anläggningen och leverans av grundvatten från Grundvattensystemet, till omedelbart upphörande.
Paragrafen anses omedelbart justerad.
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