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TN § 30

Dnr TN 2015:79.340

Överlåtelse av pumpstation och ledning till Lomma kommun
Ärendebeskrivning
AB Malmöregionens Avlopp (ABMA) har byggt och tagit i drift en ny pumpstation vid Sjögräsgatan i Lomma med tillhörande tryckavloppsledning längs
Strandängarna, Lotsgatan och Pelledamsvägen. Den nya pumpstationen ersätter en
gammal pumpstation vid Tånggatan, vilken ägs gemensamt av Lomma kommun
och ABMA. ABMAs del avser spillvattenfunktionen, vilken fysiskt står för en
mindre del av pumpstationen. Lomma kommuns del avser dagvattenhantering
samt en bräddfunktion. Bräddfunktionen flyttas till den nya pumpstationen vid
Sjögräsgatan.
ABMA har inget behov av den gamla pumpstationen vid Tånggatan och befintlig
självfallsledning från stationen via Karstorpsvägen och Idrottsvägen. Lomma
kommun har ledningsserviser kopplade på spillvattenledningen i Idrottsvägen vilket innebär att ledningen måste vara i drift. Pumpstationen vid Tånggatan måste
fortsatt vara i drift som dagvattenstation. En överlåtelse av pumpstationen och
ledningen är därför nödvändig. AB Malmöregionens Avlopp (ABMA) har tagit
fram ett förslag till överlåtelseavtal av pumpstation och ledning till Lomma kommun.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-03-17
– Skrivelse från AB Malmöregionens Avlopp (ABMA) 2015-03-04, med förslag till överlåtelseavtal
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
följande:
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna AB Malmöregionens Avlopp
(ABMA) förslag till överlåtelseavtal av pumpstation och ledning till Lomma
kommun.
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