Tekniska nämnden 8 november 2018
I nämnden för Åhuspartiet: Åke Hultqvist, tjänstgörande ersättare

Utbyggnad av reningsverk ska hålla bortom år 2050

Åhuspartis vill redan nu förbereda för nytt verk
placerat så att risker vid översvämning undviks
• Börja redan nu förbereda för ett nytt centralt reningsverk på
mark där hot om översvämning inte finns!
• Lyft ärendet av utbyggnad av Centrala Reningsverket, CRV, i
Kristianstad, till kommunfullmäktige. Ärendet är av ”principiell
betydelse”, enligt min tolkning av kommunallagen. Ansvaret för
denna nödvändiga investering bör läggas på ledamöterna i kommunens högsta beslutande organ – och inte på tekniska nämndens, även om TN genom budget delegerats att besluta i det.
Mitt näst sista sammanträde i tekniska nämnden blev sannolikt det sista då
jag fick tjänstgöra. Nu återstår ett sammanträde i december för oss ledamöter som av våra partier utsågs efter valet 2014 att ingå i nämnden. I januari
2019 tillträder en ny nämnd, med en blandning av nya och några nuvarande
ledamöter.
Novembersammanträdets största och absolut viktigaste och på kommuninvånare mest påverkande ärende var Startbeslut för utbyggnad av Centrala
Reningsverket, CRV, i Kristianstad. Övriga ärenden var även de av angelägen
art fast för färre kommuninvånare.
C4 Tekniks förvaltningschef Bengt Olsson föredrog ärendet. Han upplyste att
investeringen i att bygga om och ut CRV ligger på runt 480 miljoner
kronor, med ett svang på ± 50 miljoner kronor.
CRV har funnits på sin plats, inte långt från Sveriges lägsta punkt – 2,14
meter under havet – sedan 1976. Det rustades upp på 1990-talet. Med risk
för haveri är det nu dags att bygga om och ut det för att få det funktionellt
och i harmoni med genom bland annat lagar ställda och egna önskade reningskrav. Det ska också anpassas för att svara upp emot och möta en
ökad belastning från industri och en ka befolkning.
CRV betjänar i första hand Kristianstad och Åhus, orter däremellan och
närliggande.
Om- och utbyggnaden är planerad att börja i maj 2019. Verket ska sedan
vara intrimmat och i drift för att klara utsläppskraven 2024. Då ska allt väsentligt vara förnyat. Verket ska sedan ”hålla” bortom 2050.
Jag ansåg att redan nu bör planeringen för ett reningsverk på lämpligare
mark förberedas. CRV ligger dåligt till – precis som många byggnader i Kristianstad på tidigare nu invallad sjöbotten. Sett till de klimatförändringar
som vi sett senaste åren har hotet om översvämning ökat. Sannolikt blir
det med förväntad temperaturhöjning inte lägre kommande decennier.

Jag tog tillfället i akt att lyfta mina åsikter om riskerna, om placeringen, om
att ärendet borde lyftas till fullmäktige och att redan nu skulle förberedelser
göras för att finna en placering för ett nästa CRV. Vi måste se framåt.
Nämndsledamöterna lyssnade tyst. Några delade sedan mina farhågor.
Någon ansåg att det är invallningen, säkra vallar, mot Helgeå och
Hammarsjön som ska vara försvaret mot översvämning och att platsen
för CRV därför inte är olämplig.
Mer oroande än att en översvämning skulle leda till att det relativt närliggande Centralsjukhuset skulle få avloppsvatten in på sitt entréplan
var att vattentaxorna behövde höjas för att bidra med finansiering till
investeringen i CRV. De totala intäkterna behöver höjas. Vattentaxorna
kanske med 10-12 procent två år i rad.
Jag har under tiden i TN som den ende aktivt talat för en höjning av vattentaxorna, dock senast med tacksamt stöd av två moderater. Övriga har varit
däremot. Vi lever uppenbart i olika världar. Jag vill genom annan placering
säkra reningsverk så att en eventuell översvämning inte ska bli ett hot. Flertalet andra bekymras över att en VA-taxa höjs.
Utbyggnaden av CRV är nödvändig. Jag röstade för – i likhet med övriga.
· Att ge C4 Teknik i uppdrag att bygga om och ut CRV (centrala reningsverket i
Kristianstad) för att möta ökad belastning och skärpta reningskrav.
· Beslutet gäller under förutsättning att förvaltningen tilldelas tillräckliga medel
i Kommunfullmäktiges årliga investeringsbudget för åtgärderna.
Jag lämnade också en protokollsanteckning i ärendet, vilken accepterades
och togs till protokollet. Jag ansåg att den var viktig att få med.
Läs protokollsanteckningen här!

