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§58

KS2017/69

Ansökan om delägarskap i Gryaab
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ansöka om delägarskap i
Gryaab för Bollebygds kommuns räkning.
Ärendet
VA-verksamheten har stora utmaningar för att kunna klara den snabba expansionen i kommunen
samtidigt som befintligt ledningsnät och VA-anläggningar börjar bli gamla och myndighetskraven
ökar. Under 2016 har därför det viktiga arbetet med att ta fram en VA-plan påbörjats av
samhällsbyggnadsförvaltningen där den första utredningsdelen handlar om framtida kommunal
spillvattenhantering i tätorterna med fokus på främst Bollebygds och Olsfors-Hultafors tätorter.
Befintligt reningsverk i Bollebygd är kraftigt belastat redan idag och kommer snart inte klara det
tillståndsmässigt med den kraftiga befolkningsökning som råder i kommunen. Kommunen har en
dialog med Länsstyrelsen om att söka nytt tillstånd för att klara de närmaste åren. Även
reningsverket i Olsfors ligger nära sitt kapacitetstak, men där är nybyggnadstakten lägre.
Beslut om vilken väg som ska väljas för framtida spillvattenrening i tätorterna behöver tas under
kvartal 2 2017 för att hinna genomföra åtgärder. Oavsett vilket alternativ som beslutas kommer
kostnaderna öka mycket kraftigt för spillvattenreningen jämfört med dagens kostnader eftersom
man idag nyttjar verk som bygges på 1970-talet och huvuddelen av de investeringskostnaderna är
avskrivna och betalda.
Om befolkningstillväxten fortsätter så kommer Bollebygds reningsverk troligen att klara utgående
värden utan alltför stora åtgärder fram till ca 2020-2021. För att klara reningskraven åren därefter
så kan omfattande och kostsamma ombyggnationer behöva göras, t.ex. öka bassängvolymerna. Så
tidsaspekten för att lösa spillvattenreningen på lång sikt är viktig.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ansöka om delägarskap i
Gryaab för Bollebygd kommun.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 §30 KSAU Ansökan om delägarskap i Gryaab
 §34 SBN Framtidens spillvattenrening, Bollebygds kommun
 Framtidens spillvattenhantering, Bollebygds kommun
 PM Framtida spillvattenrening
Skickas till
Kommunfullmäktige
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