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Slutredovisning VA – Vattenverk Vaggeryd med
järn/manganavskiljning – ID 9303 (KS 2014/277)
Beslut
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av projektet VA - Vattenverk
Vaggeryd med järn/manganavskiljning med ID-nummer 9303.

Sammanfattning
På grund av stigande manganhalter i råvattenbrunnarna i Vaggeryd har tekniska kontorets
getts i uppdrag att projektera och upphandla byggnation av ett nytt vattenverk med
manganavskiljning.
Sedan våren 2015 har utredningsarbete och projektering av det nya vattenverket pågått.
Våren 2017 blev i princip allt underlag inför upphandling av entreprenaden klart. Innan
tekniska kontoret påbörjade upphandlingen så beviljade kommunstyrelsen ianspråktagandet
av de budgeterade investeringsmedlen, tidplanen för upphandling av entreprenaden var innan
semesterperioden 2017 och byggskedet skulle inledas sedan under september månad.
Det uppstod medelsbrist vid tilldelningsskedet av vattenverket, vilket gjorde att tidsplanen
blev något försenad.
Driftsättning av vattenverket beräknades först kunna ske tidigast sommaren 2018. Utfall av
driftsättning blev februari 2019.
Tekniska kontoret har enligt ovan byggt om ett gammalt vattenverk till råvattentäkt, förlagt
nya råvattenledningar och byggt ett nytt Vattenverk.

Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan bifalla förslaget att föreslå Kommunfullmäktige
att godkänna slutredovisning av projektet VA- Vattenverk Vaggeryd med
järn/manganavskiljning med ID-nummer 9303, och finner det bifallet.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Teknisk chef
VA-chef
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Tjänsteskrivelse om begäran om investeringsmedel för projekt Vattenverk Vaggeryd.
Tekniska utskottets beslut 2014-12-10 §99 om ianspråktagande av investeringsmedel för
projket vattenverk i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning.
Kommunstyrelsens beslut om ianspråktagande av investeringsmedel för projekt vattenverk i
Vaggeryd med järn- och manganavskiljning.
Tekniska utskottets beslut 2015-12-08 §97 Information om vattenverket i Vaggeryd.
Tekniska kontorets förslag till tekniska utskottet
Tekniska utskottets beslut 2016-03-14 § 20 om vattenverk i Vaggeryd.
Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 §64 Nya vattenverket i Vaggeryd.
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-03-27, Ianspråktagande av budgeterade
investeringsmedel för Vaggeryds nya vattenverk
Ianspråktagande av budgeterade investeringsmedel för Vaggeryds nya vattenverk
Byggnation av vattenverk i Vaggeryd
Byggnation av vattenverk i Vaggeryd
Byggnation av vattenverk i Vaggeryd
Tekniska utskottets beslut 20170824 §70 Information om nytt vattenverk i Vaggeryd.
Tekniska utskottets beslut 2017-08-24 §71 Tilldelning byggnation vattenverk i Vaggeryd.
Beslut om startbesked och fastställande av kontrollplan.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07 §69 Utredning budgetavvikelse vattenverk.
Rapport utredning budgetavvikelse vattenverk.
Tekniska utskottets beslut 2018-05-15 §54 Tilldelning programmering till nya vattenverket i
Vaggeryd.
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