Protokollsanteckning
Gällande ärende 7 – Startbeslut för Utbyggnad av Centrala renings–
verket – vid tekniska nämndens sammanträde den 8 november 2018.
När Christian IV grundade staden som bär hans namn på ön Allön 1614 var
det ur försvarssynpunkt sannolikt klokt. Att fortsätta bygga en stad idag på
sjöbotten, till vissa delar under havsytan ter sig mindre välbetänkt. Genom
att ständigt pumpa bort vatten från vunnen mark och på så sätt balansera
hotet om översvämning har staden tack och lov klarat sig hittills.
Sett till de klimatförändringar som vi – och världen – upplevt de senare åren,
och vad som genom temperaturhöjningar kan förutspås, bör vi i möjliga beslut agera så att risker minimeras.
Att fortsätta investera i ett ur säkerhetsperspektiv illa placerat reningsverk,
som inom loppet av ett decennium, måste byggas till, om och anpassas för
de hälsomässiga krav som är naturliga och nödvändiga är inte förnuftigt.
Eftersom reningsverket blir till väsentliga delar nytt torde det ur flera
aspekter vara bättre att ett nytt ”centralt reningsverk” uppförs, placerat
mindre centralt och på plats och mark där riskerna är mindre.
En översvämning riskerar att bli en katastrof och staden behöver utrymmas.
Från CRV sprids sannolikt exkrementer med mera och med dem kolibakterier.
Tekniska nämnden har visserligen genom budget beslutsrätt – och genom
fullmäktiges delegering uppdrag – vad gäller investeringar i befintligt reningsverk. Med tanke på verkets placering och eventuella framtida klimathot
bör frågan om investeringar i befintligt reningsverk lyftas till kommunfullmäktige. Hot såväl som ett nytt reningsverk anser jag vara frågor ”av principiell beskaffenhet”. Alltså ärenden som kommunens högsta beslutande instans enligt kommunallagen har att besluta i. Frågan är, som jag ser det, för
stor och sett till omnämnda konsekvenser för allvarlig för att TNs ledamöter
ska ta ansvar i den – även om de formellt kan.
En utredning om placering av en placering av ett nytt ”CRV” bör skyndsamt
göras som ersättning för befintligt CRV. Endast absolut tvungna investeringar bör alltså genomföras.
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