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Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som
kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten från ägarkommunerna. Bolaget ägs av Ale,
Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille kommuner. Bolaget ska begränsa
föroreningarna från avloppsvatten till recipient, samt i möjligaste mån även tillvarata avloppsvattnets
innehåll. Sedan Gryaabs tillkomst 1970, har miljövårdssatsningar på över 2 miljarder kronor gjorts i
tunnlar och reningsverk. Detta har resulterat i att regionens vattendrag har befriats från utsläpp och att
vattenmiljön i skärgården har förbättrats.
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Sammanfattning
Inför arbetet med tillståndsansökan har prognoser för förväntad anslutning till Ryaverket gjorts utifrån
uppgifter från respektive ägarkommun. Nya prognoser för anslutning 2016-2030 har tagits fram.
Medelvärdet för totala prognosticerade befolkningstillväxten i Gryaabs ägarkommuner år 2016-2030
är 1,4%. Total anslutning till Ryaverket år 2030 har beräknats till 917 000 personer.

Syfte
Gryaab avser söka nytt miljötillstånd under 2017. I detta arbete har prognos för framtida belastning
tagits fram. Från ägarkommunerna har därför samlats in uppgifter enligt nedan:
1. Antal anslutna personer.
2. Vilka områden som är tänkta att anslutas till Ryaverket
3. Nyanslutningar/investeringar till exempel nya industrier, anläggningar och restauranger.
Belastningsprognosen avser tidshorisont till år 2030.

Metod
Ett frågeformulär, se Bilaga 1, har skickats ut till samtliga ägarkommuner angående belastning till
Ryaverket. Formuläret innehåller förfrågningar om takt för befolkningsökning till år 2030, totala
folkmängden i kommunerna, planerad etablering eller nedläggning av exempelvis livsmedelsindustri
eller liknande i kommunerna och vilka angränsande kommuner som eventuellt vill ansluta
avloppsvatten eller transportera slam till Ryaverket.
Svaren från ägarkommunerna ligger sedan till grund för antagen framtida belastning fram till år 2030.
Informationen kommer användas för att planera behov av framtida dimensionering av anläggningen
och de investeringar detta för med sig.
Utfall för antal anslutna år 2000-2015 är känt. Genom beräkning av ökningstakten varje år enligt
kommunernas svar, har prognos för kommunernas anslutning till år 2030 gjorts.
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Resultat
Nedan anges kommunernas egna antaganden, vilka framkommit i svar från de frågeformulär som
skickats ut. I kommentar anges hur Gryaab använt kommunernas svar för framtagande av prognos för
åren 2016-2030. Kommunernas svar för respektive fråga finns i Bilaga 2.

Ale kommun
Kommunens svar:
Ale kommun anger att befolkningstillväxten kommer att vara ca 1,5 % årligen i Ale kommun.
Kommunen avser att lägga ned Älvängens reningsverk ca 2018-2019 och istället avleda avloppsvattnet
till Ryaverket. Årlig nuvarande avloppsvolym är ca 1000 000 m3/år vilket inom en 50 års period
kommer öka till 1 500 00 m3/år. Reningsverket betjänar idag ca 6000 pe.
Diskussioner har påbörjats med Lilla Edet som förhör sig om möjligheten att avleda spillvatten från
Lödöse via Ale kommun till Ryaverket. Befolkning okänd i dagsläget. Dock har Lilla Edet stora
utbyggnadsplaner runt Lödöse station.

Kommentar:
Prognos för Ale kommun är baserad på kommunens uppgifter om befolkningstillväxt på 1,5% årligen.
Till detta har belastning från Älvängens reningsverk med 6000 personer lagts till belastningsprognosen
2018-2019.
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Göteborgs kommun
Antalet anslutna personer till Ryaverket antas följa trenden för antal personer i Göteborg.
Donsö ARV stängdes enligt plan v16-2016. Därefter kommer inget slam från externa ARV att belasta
Ryaverket.
Bollebygd är intresserade av att ansluta avloppsvatten till Ryaverket.

Kommentar:
Medelvärdet för prognosticerad befolkningstillväxt år 2016-2030 är 1,47 % per år. Det är även denna
siffra som använts för prognos för ökad anslutning från Göteborgs kommun till Ryaverket för år 20162030. Bollebygd diskuteras i samband med prognosen för Härryda kommun.
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Härryda kommun
Kommunens svar:
Den generella befolkningsökningen fram till 2030 beräknas fortsatt vara 1,5 % per år i Härryda
kommun.
Härryda kommuns två lokala reningsverk som tar hand om spillvatten från Hindås, Rävlanda och
Hällingsjö kommer på sikt att läggas ner. Överföringsledningar ska byggas och spillvattnet kommer att
ledas till Gryaab. Anslutning för Hindås, ca 1 950 personer blir aktuell 2020 och för Rävlanda och
Hällingsjö tillkommer ca 2 200 personer 2025.
Det är rimligt att förvänta sig en ökning av ca 150 personer per år som ansluts till kommunalt VA
genom att omvandling sker från enskilt till kommunalt VA samt att några som inte tidigare varit
anslutna inom verksamhetsområdet ansluts. Uppskattningsvis bor 1 000 personer i Landvetter södra år
2030. Det pågår ett stort utvecklingsarbete och utbyggnad av verksamheter vid flygplatsområdet.
En ungefärlig prognos utifrån ovanstående beskrivning av utvecklingen i kommunen är en ökning av
antal anslutna personer till Gryaab från dagens ca 24 500 personer till 37 000 personer år 2030.

Kommentar:
Det är stor skillnad mellan prognos gjord 2011 och utfall beroende på att Hindås, Rävlanda och
Hällingsjö inte anslutits till Ryaverket som planerat. Denna anslutning blir aktuell 2020 för Hindås och
2025 för Rävlanda och Hällingsjö. I samband med anslutning av Rävlanda så kan det bli aktuellt att
även ansluta Bollebygds kommun. Det finns idag inget beslut fattat och Bollebygd räknas inte med i
prognosen.

Den generella befolkningsökningen fram till 2030 beräknas fortsatt vara 1,5 % per år i Härryda
kommun. Det är även denna siffra som använts för prognos för ökad anslutning från Härryda kommun
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till Ryaverket för år 2016-2030. Till detta kommer anslutning av Hindås med 1950 personer år 2020
och anslutning av Rävlanda och Hällingsjö med 2200 personer år 2025. Prognos för total anslutning år
2030 är 37 000 personer.

Kungälvs kommun
Kommunens svar:
Kungälvs kommun har för avsikt att ansluta kustsamhällena till kommunalt VA, lägga ner de mindre
reningsverken i Diseröd och Kode samt har väldigt många detaljplaner under arbete. Invånarantalet
och antalet anslutna till kommunalt VA förväntas öka i större takt än tidigare.
Marstrands reningsverk är under diskussion för nedläggning inom angiven tidsperiod, men inget svar
finns om det är realistiskt. Diseröds ARV kommer absolut läggas ned före år 2030, men för Kode
ARV är årtal ännu svårt att säga. Diseröds ARV har i dagsläget ca 1200 pe anslutna. Kode har i
dagsläget ca 1300 pe anslutna.

Kommentar
Gryaab har antagit att ökningstakten år 2016-2030 kommer att vara liknande som ökningstakten år
2010-2015 motsvarande 1,2 % per år. Till detta kommer anslutning av Diseröd som av Gryaab har
lagts in år 2024-2025. Anslutning av Kode har inte tagits med i prognosen då det inte kan antas att
anslutning kommer ske under perioden 2016-2030.
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Lerums kommun
Kommunens svar:
Reningsverket i Sjövik är tänkt att läggas ner och istället ansluta Sjövik till Gryaab år 2018. Idag är ca
860 personer anslutna till reningsverket i Sjövik.
Lerum vill förtäta mer inom befintligt verksamhetsområde vilket medför att ökningstakten förväntas
öka något.

Kommentar:
Ökningen i anslutning 2013-2014 var 34 % beroende på idrifttagande av tunneln från Lerum. Utöver
detta har ökningstakten för år 2010-2015 varit 1,8 % per år. Gryaab har antagit att ökningstakten år
2016-2030 kommer att vara liknande som ökningstakten år 2010-2015 motsvarande 1,8 % per år. Till
detta har belastning från Sjöviks reningsverk lagt till belastningsprognosen 2017-2018.
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Mölndals kommun
Kommunens svar:
Mölndals kommun uppger att stadens långsiktiga planering är tillväxt på 1,5 % per år.

Kommentar:
Stadens långsiktiga planering är tillväxt på 1,5 % per år. Det är även denna siffra som använts för
prognos för ökad anslutning från Mölndals kommun till Ryaverket för år 2016-2030.
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Partille kommun:
Kommunens svar:
Inget svar har inkommit från kommunen.

Kommentar:
Då svar från kommunen uteblivit har Gryaab antagit att ökningstakten år 2016-2030 kommer att vara
liknande som ökningstakten år 2010-2015 motsvarande 1,1 % per år.
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Total anslutning
Medelvärdet för totala befolkningstillväxten i Gryaabs ägarkommuner år 2016-2030 är 1,4 % per år.
Det är också denna siffra som använts för prognos för antal anslutning personer till Ryaverket. I grafen
nedan återfinns både prognos inklusive och exklusive nedläggning av befintliga reningsverk. Beräknad
total anslutning år 2030 inklusive nedläggningar är ca 922 000 personer. Motsvarande siffra exklusive
nedläggningar är 913 000 personer. Ur detta har total anslutning år 2030 viktats till 917 000 personer.
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Bilaga 1. Frågeformulär enkät ägarkommuner
Prognos för framtida belastning till Ryaverket
Bakgrund
Nya reningsanläggningar på Ryaverket är tagna i drift år 2010. Med dessa uppnås dagens villkor även
med en viss belastningsökning. Regionen växer dock och en del av förutsättningarna har eller kan
komma att ändras:
•

Antal anslutna personer har ökat med ca 1,5 % per år de senaste 10 åren (förutom 2011-2012
då ökningen var ca 4 % då Lerum kopplades på).

•

Inom delägarkommunerna finns samhällen som idag har egna reningsverk – men där vi förstår
att det övervägs att ansluta avloppsvattnet eller transportera slam till Ryaverket.

•

Det finns andra kommuner som överväger eller har frågat om anslutning eller transport av
slam till Ryaverket.

•

Det finns tydliga signaler om att skärpningar vad gäller utsläpp av kväve kan komma i och
med nytt tillstånd för Ryaverket.

•

Det finns tydliga signaler om att slammet skall hygieniseras innan det läggs på någon form av
mark.

Gryaabs miljötillstånd är under omprövning, i denna process behöver vi veta hur stora belastningar
reningsverket ska dimensioneras för. Beroende på flöden och vilka nya villkor som ställs kan det
behövas stora investeringar.
För att kunna planera dessa investeringar önskar vi information om de planer som ni idag känner till i
respektive kommun. Ju bättre information vi har desto bättre kan vi planera och desto bättre
förutsättningar har vi att investera rätt, vilket kommer att påverka kommunernas och abonnenternas
kostnader. Vi förstår att inte nödvändigtvis alla beslut har tagits och att det inte går att veta allt om
framtiden. Det vi nu önskar är en rimlig bedömning så att vi kan börja arbeta. Har ni ett pågående
arbete i er kommun som kommer att ge mer information så tala gärna om det samt vem som vi kan
kontakta för mer information när ni tror att det kommer att bli klart.
I bilagan redovisas utvecklingen av anslutningen 2000-2015 ihop med era prognoser från år 2011.
Förhoppningsvis kan det vara ett stöd för era bedömningar.
Är det något som är oklart kring någon fråga så återkom gärna!
Hälsningar
Susanne Tumlin
Ann Mattsson

031– 64 73 56 susanne.tumlin@gryaab.se
031 – 64 74 22 ann.mattsson@gryaab.se
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Frågor
I bilagan redovisas ökningstakten för anslutningen för din kommun under de senaste 10 åren.
Är det rimligt att anta samma ökningstakt till år 2030?
Ja

Nej

Om nej, ange och i bästa fall motivera en annan siffra. Ex: Allmän förtätning, nya bostadsområden
inom befintligt verksamhetsområde, utflyttning, anslutning av samhälle x med y antal tusen invånare.

För att kunna uppskatta potentialen i nya anslutningar inom dagens delägarkommuner vill vi veta
anslutningsgraden i kommunerna idag. För det behöver vi den totala folkmängden i kommunen.
Kommunens namn

Folkmängd i kommunen 2015-12-31

Slam från slutna tankar och slamavskiljare når Ryaverket via slamtömningsstationerna. Även detta
innehåller kväve, fosfor och organiskt material som måste tas omhand. Idag utgör tillförseln från
slutna tankar och slamavskiljare en väldigt liten del, men det påverkar. Utvecklingen påverkas bland
annat av om verksamhetsområdet utökas i kommunerna (och det då ansluts fastigheter som tidigare
haft enskilda avloppslösningar) samt de krav som ställs på enskilda avloppsanläggningar. Vad tror ni
om utvecklingen framöver? Blir det ungefär samma mängder framöver eller större eller mindre?
Oförändrad

Större

Mindre

Kommentar

Jag tror mängden slam från
slutna tankar blir
Jag tror mängden slam från
slamavskiljare blir
Slam från avloppsreningsverk kommer idag bara i mindre omfattning till Ryaverket. Vad tror ni om
utvecklingen framöver? Har din kommun något avloppsreningsverk där ni funderar på att lämna
slammet till Ryaverket? I så fall vilket och hur många personer betjänas av det?

Under senare år har mängden avloppsvatten från livsmedelsindustrier i huvudsak minskat i samband
med att industrierna flyttat eller renar sitt avloppsvatten effektivare. Det finns dock exempel där det
har etablerats en verksamhet som genererar avloppsvatten med mycket kväve och organiskt material.
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Känner du till någon planerad etablering eller nedläggning av någon livsmedelsindustri eller liknande i
din kommun? I så fall vad?

Har ni märkt av intresse från angränsande kommuner för att ansluta avloppsvatten eller att transportera
slam till Ryaverket? I såna fall, vilken kommun och hur stor befolkning gäller det?

Något annat som vi bör tänka på? Kommentarer?

Namn och kontaktuppgifter för dig som fyllt i enkäten och vilken kommun det gäller.

Vi önskar era svar senast 15/3 2016.
Tack så mycket!
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Tabell 1 Anslutning till Ryaverket från respektive kommun.

Kommun
Ale
Göteborg
Härryda
Kungälv
Lerum
Mölndal
Partille
Gryaab

2000
14150
454295
20500
20800

2001
14245
466746
20700
20800

2002
14200
469554
19493
20800

2003
14300
473273
19800
21158

2004
14350
480398
20350
21342

2005
14500
481089
20458
20560

2006
14818
486397
21108
20860

2007
15171
490295
21087
21500

2008
15103
495953
21087
22000

2009
15171
503014
21849
22368

2010
15187
509686
22773
22568

2011
15191
516332
23218
23000

2012
15200
521874
23485
23000
20650
49800 50100 50500 50900 51200 51400 51800 52200 52650 52850 53200 53500 53700
32934 32935 32892 32945 33043 33300 33390 33405 33510 34100 34700 35200 35400
592479 605526 607439 612376 620683 621307 628373 633658 640303 649352 658114 666441 693309

2013
15210
529353
23785
23500
21077
56700
36000
705715

2014
15220
537183
24269
24000
31745
56900
36300
725617

2015
15500
547005
24489
24000
32251
57150
36767
737162
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Historik och prognos
Från de redovisningar som kommunerna har lämnat i samband med avgiftsfördelningen har
utvecklingen av antalet anslutna personer till Ryaverket följts upp.
Vad gäller Härryda prognostiserades det med anslutning av Hindås och Rävlanda, motsvarande ca
7000 personer, som inte har anslutits ännu. Därav den stora skillnaden mellan prognosen och utfallet.
Även för Kungälv prognostiserades det med extra anslutning av 3000 personer som skulle förklara
glappet mellan prognos och utfall.
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Tabell 2. Ansluten befolkning 2015 samt kommunernas prognoser procentuellt och i antal personer.

Differens
Faktisk
Prognos ökning
antal
ökning i % per
i % per år 2010personer år 2010-2015
2020
medelvärde
-941
0,4
1,6
Ale
15 500
16 441
6 573
1,4
1,1
Göteborg
547 005
540 432
-7 154
1,9
1,3
Härryda
24 489
31 663
-2 841
1,2
1,0
Kungälv
24 000
26 841
2 673
1,8**
1,7
Lerum
32 251*
29 578
-1 192
1,3
1,75
Mölndal
57 150
58 342
-157
1,2
1,25
Partille
36 767
36 924
-3 060
2,1
Gryaab
737 162
740 222
*Prognosen för Lerum var att ca 26 000 personer skulle anslutas, år 2015 är 32 251 personer anslutna.
**Medel av ökningen 2012-2013 och 2014-2015. Ökningen 2013-2014 var 34 %.
Faktiskt
antal 2015

Prognos till
2015
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Bilaga 2. Svar enkät ägarkommuner
Sammanfattning frågor:
1. I bilagan redovisas ökningstakten för anslutningen för din kommun under de senaste 10 åren.
Är det rimligt att anta samma ökningstakt till år 2030?
2. Ange och i bästa fall motivera en annan siffra. Ex: Allmän förtätning, nya bostadsområden
inom befintligt verksamhetsområde, utflyttning, anslutning av samhälle x med y antal tusen
invånare.
3. Folkmängd i kommunen 2015-12-31
4. Slam från slutna tankar och slamavskiljare når Ryaverket via slamtömningsstationerna. Även
detta innehåller kväve, fosfor och organiskt material som måste tas omhand. . Vad tror ni om
utvecklingen framöver? Blir det ungefär samma mängder framöver eller större eller mindre?
5. Slam från avloppsreningsverk kommer idag bara i mindre omfattning till Ryaverket. Vad tror
ni om utvecklingen framöver? Har din kommun något avloppsreningsverk där ni funderar på
att lämna slammet till Ryaverket? I så fall vilket och hur många personer betjänas av det?
6. Känner du till någon planerad etablering eller nedläggning av någon livsmedelsindustri eller
liknande i din kommun? I så fall vad?
7. Har ni märkt av intresse från angränsande kommuner för att ansluta avloppsvatten eller att
transportera slam till Ryaverket? I såna fall, vilken kommun och hur stor befolkning gäller
det?
8. Namn och kontaktuppgifter för dig som fyllt i enkäten och vilken kommun det gäller.
Fråga Kommun: Ale kommun
nr:
1.
Nej
2.
Befolkningstillväxten kommer vara ca 1.5% årligen i Ale kommun. Därtill tillkommer
saneringar som gör att spillvattenmängden kommer öka ca 1.5-2% årligen.
3.
28 862.Obs hela kommunen ej ansluten till Ryaverket!
4.
Jag tror mängden slam från slutna tankar blir större (kommentar:Pga va-saneringar).Jag tror
mängden slam från slamavskiljare blir större (kommentar:Pga va-saneringar).
5.
Vi avser att lägga ned Älvängens rv ca 2018-2019 och istället avleeda avloppsvattnet till
Ryaverket. Årlig nuvarande avloppsvolym ca 1000 000 m3/år vilket inom en 50 års period
kommer öka till 1 500 00 m3/år. RV betjänar idag ca 6000 pe.
6.
Vet ej
7.
Diskussioner har påbörjats med Lilla Edet som förhör sig om möjligheten att avleda
spillvatten från Lödöse via Ale kommun till Ryaverket. Befolkning okänd idagsläget . Dock
har LE stora utbyggnadsplaner runt Lödöse station
8.
Anders Janson
0722382408
Ales kommun
Fråga Kommun: Göteborgs kommun
nr:
1.
Nej
2.
Asylsökande flyktingar som får uppehållstillstånd. Osäkerhet är även när en trolig en
utflyttning av trångbodda barnfamiljer sker till 70-talsvillor i kranskommunerna.
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3.
4.

5.
6.

7.
8.
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Se nedanstående prognos för befolkningsökning. Anslutna personer antas följa trenden antal
personer i Göteborg. Dock är den extra ökningen som sker om några år kopplad till
asylpolitiken och är redan personer som är kopplade till systemet men troligen inte är
inräknade.
Källa Lutz Ewert SLK http://www4.goteborg.se/prod/G-info/statistik.nsf
548 190
Jag tror mängden slam från slutna tankar blir mindre (kommentar:MF tillåter bara slutna
tankar vid nybyggnation i undantagsfall (tex för sommarstugor eller om det är på gång en fast
anslutning)). Jag tror mängden slam från slamavskiljare blir större (kommentar:Hittills ökar
totala slammängderna något varje år (ca 2-4%))
Donsö ARV stängs enligt plan v16. Därefter kommer inget slam från externa ARV.
Arla - avvecklade sin verksamhet under slutet av 2014/början av 2015
Nordbakels - kommer finnas kvar och har under 2014 expanderat sin verksamhet. Har tillstånd
enligt miljöbalken med villkor på utgående vatten från produktionen. Reningsutrustning finns
och regelbunden provtagning.
Estrella - kommer finnas kvar och kommer under 2016 utöka sin verksamhet, fler linjer och
större produktion. Har tillstånd enligt miljöbalken med villkor på utgående vatten från
produktionen. Reningsutrustning finns och regelbunden provtagning.
Pågen - kommer finnas kvar och kommer under de närmsta åren utöka sin verksamhet, fler
linjer och större produktion. I dagsläget inte tillståndspliktigt. Bristande rening på utgående
vatten, har fått krav från miljöförvaltningen i samråd med Gryaab om att installera ny
reningsutrustning/fettavskiljare och utföra regelbunden provtagning. Ny reningsutrustning
under 2016. Kommer inom de närmsta åren söka tillstånd enligt miljöbalken.
Farina (kvarnen vid Pågen) - kommer finnas kvar, oklart om de kommer öka sin produktion.
Har tillstånd. I stort sett inget processavloppsvatten eftersom man har en torrproduktion av
mjöl och mekanisk rengöring av utrustning.
Räkor & Laxgrossisten - kommer finnas kvar, inga uppgifter om förändring av produktionen .
Har tillstånd enligt miljöbalken med villkor på utgående vatten från produktionen.
Reningsutrustning finns och regelbunden provtagning.
Swedish Match - kommer finnas kvar, inga uppgifter om förändring av produktionen. Inte
tillståndspliktig verksamhet.. I dagsläget ingen rening av utgående vatten - slamavskiljning
under installation, klart 2016.
Almondy - kommer finnas kvar, troligtvis utökning av produktionen som tidigare år.Inte
tillståndspliktig verksamhet.. Regelbunden provtagning av utgående vatten. Har krav på
riktvärden för fett, pH i föreläggande meddelat av miljöförvaltningen.
Fiskberedning i Fiskhamnen - miljöförvaltningen har inga uppgifter om förändringar. Finns
verksamheter från maskinell filtering upp till 2000 ton per år ner till små produktionslokaler
med manuell filtering på drygt 20 ton. Fettavskiljare finns.
Charkuterier/rökerier - inga uppgifter om att någon av de större eller mindre verksamheterna
kommer att avveckla.
Fettavskiljare
Nya verksamheter som dyker upp är mindre bryggerier och bagerier. Säkert en hel del små
cateringverksamheter också.
Bollebygd
Glen Nivert
Utveckling och projekt
Kretslopp och vatten Göteborg stad
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Fråga Kommun: Härryda kommun
nr:
1.
Nej
2.
Den generella befolkningsökningen fram till 2030 beräknas fortsatt vara 1,5 procent i Härryda
kommun. Däremot kommer volymen spillvatten till Gryaab att öka till följd av
· Nedläggning av kommunala reningsverk
· Utbyggnad av kommunalt VA i omvandlingsområden
· Utveckling av Landvetter södra
· Utveckling av Landvetter flygplats
Härryda kommuns två lokala reningsverk som tar hand om spillvatten från Hindås, Rävlanda
och Hällingsjö kommer på sikt att läggas ner. Överföringsledningar ska byggas och
spillvattnet kommer att ledas till Gryaab. Anslutning för Hindås, ca 1 950 personer blir aktuell
2020 och för Rävlanda och Hällingsjö tillkommer ca 2 200 personer 2025. Tidsplanen för
omvandlingsområden är oviss eftersom kommunen inte vet utfallet av framtida
detaljplaneprocesser. Antagande av en ny detaljplan ligger i de flesta fall ligger till grund för
utbyggnaden av kommunalt VA och övertagande av privata vägar i omvandlingsområden
inom Härryda kommun. Många detaljplaneprocesser tenderar att bli överklagade, långa och
utdragna innan antagande. Med utgångspunkt i ÖP2012 och bostadsförsörjningsprogrammet
för 2016‐2020 tillsammans med erfarenheter inom våra verksamheter i kommunen är det
rimligt att förvänta sig en ökning av ca 150 personer per år som ansluts till kommunalt VA
genom att omvandling sker från enskilt till kommunalt VA samt att några som inte tidigare
varit anslutna inom verksamhetsområdet ansluts. Just nu pågår arbetet med en fördjupad
översiktsplan för området Landvetter södra. Planen för området är att bygga ett helt nytt
samhälle, men det mesta av utvecklingen ligger långt fram i tiden. Uppskattningsvis bor 1 000
personer i Landvetter södra år 2030. Det pågår ett stort utvecklingsarbete och utbyggnad av
verksamheter vid flygplatsområdet, vilket under perioden 2020‐2030 beräknas ge ungefär 500
fler arbetstillfällen per år. Planen är 10 000 arbetstillfällen vid flygplatsområdet år 2030.
Flygplatsen är i särklass kommunens största abonnent. En ungefärlig prognos utifrån
ovanstående beskrivning av utvecklingen i kommunen är en ökning av antal anslutna
personer till Gryaab från dagens ca 24 500 personer till 37 000 personer år 2030.
Tillkommande betydande verksamheter är framför allt utvecklingen av Landvetter flygplats.
3.
36 651
4.
Jag tror mängden slam från slutna tankar blir mindre .Jag tror mängden slam från
slamavskiljare blir mindre.
5.
Nej, reningsverken kommer på sikt att läggas ner, så istället ansluts tre ytterligare orter till
Ryaverket.
6.
Nej
7.
Bollebygd. Under utredning
8.
Anna valdusson
Anna.valdusson@harryda.se
031-724 62 28
Härrydas kommun
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Fråga Kommun: Kungälvs kommun
nr:
1.
Nej
2.
Kungälvs kommun har för avsikt att ansluta kustsamhällena till kommunalt VA, lägga ner de
mindre reningsverken i Diseröd och Kode samt har väldigt många detaljplaner under arbete.
Invånarantalet och antalet slutna till kommunalt VA förväntas öka i större takt än tidigare.
Marstrands reningsverk är under diskussion för nedläggning inom angiven tidsperiod, men
inget svar finns om det är realistiskt.
(Vi har tidigare skickat frågor till er om prognos för framtida belastning till Ryaverket och vi
fick era svar, men vi har ytterligare en fråga:
När ska reningsverken i Diseröd och Kode läggas ner och hur många personer är det som ska
ansluta? Om ni inte vet exakt vilket år, kommer det ske innan 2030?
Svar: Diseröds ARV kommer absolut läggas ner innan 2030, men för Kode ARV är årtal ännu
svårt att säga. Diseröds ARV är dimensionerat för 1900 pe och i dagsläget är ca 1200 pe
anslutna. Kode ARV är dimensionerat för 1600 pe och i dagsläget är 1300 pe anslutna. )
3.
4.

5.
6.
7.
8.

42 730
Jag tror mängden slam från slutna tankar blir mindre (kommentar: De förväntas bli ökade
verksamhetsområden för VA, vilket ger mindre enskilda anläggningar med slutna tankar). Jag
tror mängden slam från slamavskiljare blir mindre. (Kommentar: De förväntas bli ökade
verksamhetsområden för VA, vilket ger mindre enskilda anläggningar med slamavskiljare).)
Inget slam från avloppsreningsverk planeras att lämnas till Ryaverket.
Känner inte till att någon sådan verksamhet ska etableras.
Inga aktuella.
Annelie Svensson
annelie.svensson@kungalv.se
0303-23 91 61
Kungälvs kommun
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Fråga Kommun: Lerums kommun
nr:
1.
Nej
2.
Reningsverket i Sjövik är tänkt att läggas ner och istället ansluta Sjövik till Gryaab. Idag är ca
860 personer anslutna till reningsverket i Sjövik. Lerum vill förtäta mer inom befintligt
verksamhetsområde vilket medför att ökningstakten förväntas öka något.
(Vi har tidigare skickat frågor till er om prognos för framtida belastning till Ryaverket och vi
fick era svar, men vi har ytterligare en fråga:
När ska reningsverket i Sjövik läggas ner, vilket år? Om ni inte vet exakt vilket år, kommer
det ske innan 2030?
Svar: Sjöviks reningsverk är tänkt att läggas ner under 2018. Projektering av
överföringsledningar är inte gjoda än så tidpunkten är än så länge lite osäker.)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fråga
nr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

40181
Jag tror mängden slam från slutna tankar blir oförändrad. Jag tror mängden slam från
slamavskiljare blir oförändrad.
Vi har inget reningsverk där vi funderar på att lämna slammet till Ryaverket.
Jag känner inte till någon planerad etablering eller nedläggning av någon livsmedelsindustri.
Nej
Mats Andersson
mats.andersson@lerum.se
0302-52 13 87
VA-enheten
Lerums kommun
Kommun: Mölndals kommun
Nej
stadens långsiktiga planering är tillväxt på 1.5%
63 263
Jag tror mängden slam från slutna tankar blir oförändrad. Jag tror mängden slam från
slamavskiljare blir oförändrad.
Nej, vi har inga egna reningsverk
Nej, vi känner inte till någon etablering eller nedläggning av livsmedelsindustri
Nej
Josefine Evertsson
Josefine.evertsson@molndal.se
031-315 1490
Mölndals kommun

