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Dnr 12.211-34

Gäddviks vattenverk
Ärendebeskrivning
Beslut om att bygga ett nytt vattenverk i Gäddviks togs 2009 i kommunfullmäktige, med en budget på ca 200 mkr. Sedan dess har projektet
förändrats i omfattning med ökad investeringsutgift som följd.
Tekniska nämnden beslutade 26 januari § 6 om preliminär investeringsplan
för 2013-2015. Utgiften för nybyggnation av Gäddviks vattenverk ökade då
från 200 mkr till 263 mkr.
Projektförändringar:
Kapacitetshöjning pga etablering av serverhallar och projektet 10 000
fler lulebor.
ökad kapacitet från 84 000 till 94 000 personer.
ny layout/process som möjliggör utbyggnad till kapacitet för 120 000
personer.
Ökad säkerhet mot Cryptosporidium med extra filtersteg och UV-ljus.
Tillkommande ny ledning för vattenintag av älvvatten samt del av ny
färskvattenledning Gäddvik – Luleå C.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 15 mars § 36 om
igångsättningstillstånd för delar av vattenverket inom ramen för beslutad
budget i investeringsplanen för 2012 - 2013.
Normal beslutsgång är att beslut fattas i kommunfullmäktige i juni, men med
anledning av projektets brådskande karaktär behöver beslut tas utanför
ordinarie planeringsprocess.
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För att kunna fullfölja planerna behövs medeltillskott. Tekniska förvaltningen
föreslår därför att tekniska nämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära
utökade medel för den reviderade projektbudgeten för Gäddviks vattenverk.
Ytterligare förfinande kalkyler har gjorts och projektet kalkyleras kosta 245
mkr, som fördelas med 94 831 tkr t o m år 2012, 120 169 tkr år 2013 och 30 000
tkr år 2014. Utgiftssökningen finansieras genom framtida höjning av VAtaxan.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med tekniska förvaltningens förslag att
-

i preliminär investeringsplan för 2013 – 2015 revidera totalkostnaden för
Gäddviks vattenverk till 245 mkr

-

av kommunstyrelsen begära extra medel med 45 mkr

-

utgiftsökningen finansieras av VA-taxan.

Ekonomikontorets yttrande
Ekonomikontoret föreslår att tekniska nämndens begäran om utökad
investeringsplan 2013-2015 behandlas i samband med beredningen av
Strategisk plan och budget 2013-2015.

Yrkanden
Bertil Bartholdsson (V) och Karl Petersen (S) yrkar bifall till tekniska
nämndens begäran om extra medel.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

godkänna utökad investeringsplan 2013 – 2015 med 45 mkr
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-

utökningen beaktas i samband med beredningen av Strategisk plan och
budget 2013 - 2015.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

godkänna utökad investeringsplan 2013 – 2015 med 45 mkr

-

utökningen beaktas i samband med beredningen av Strategisk plan
och budget 2013 - 2015.

_____

Beslutsexpediering
Tekniska förvaltningen, ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

