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Ägardirektiv för Gryaab AB

Uppdraget

Gryaab AB skall medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva 
system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom ägarkommunerna. Bolaget 
skall begränsa förorening till recipient från tillfört avloppsvatten samt i möjligaste mån även tillvarata 
avloppsvattnets innehåll.

Som utgångspunkt för bolagets ambitionsnivå ifråga om reningskapacitet, återvinnings- och 
reningsgrad skall finnas en av styrelsen antagen policy. Gryaab AB skall därutöver anta för 
verksamheten lämpliga policies som skall utvärderas och omprövas i den takt bolaget finner lämpligt.

Bolagets utveckling skall ske med långsiktighet. Gryaab AB:s avloppsrening skall drivas 
kostnadseffektivt i syfte att erbjuda ägarna låga avgifter. Övriga produkter och tjänster skall erbjudas 
till marknadsmässiga priser och positivt bidra till en låg kostnadsnivå för brukarkollektivet. 
Investeringar och utvecklingsarbete skall kunna motiveras från såväl ekonomiska som ekologiska 
utgångspunkter som av förändrade beteendemönster. 

Bolaget skall aktivt samarbeta med berörda verksamheter i syfte att underlätta arbeten med att 
begränsa utsläppen vid källan.

Gryaab skall, där så är miljömässigt och kommersiellt motiverat, kunna ingå olika former av 
samarbete med andra aktörer. Sådant samarbete skall genomföras som ett led i att uppfylla bolagets 
uppdrag.

Bolaget skall bevaka och agera i enlighet med ägarnas intressen inom verksamhetsområdet, särskilt 
för utvecklingen av lagstiftning och annat regelverk.

Bolaget skall vara ett kompetensorgan och medverka till forskning och utveckling inom avloppsrening 
ur såväl ekologiskt, ekonomiskt som beteendeperspektiv.

Bolaget skall i sin ekonomiska planering tillse att låga avgifter går hand i hand med en 
tillfredsställande soliditet.

Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall föregås av 
ställningstagande av respektive ägare. Gryaab AB skall kontinuerligt hålla ägarna informerade om sin 
verksamhet och om planerade åtgärder av strategisk betydelse. Bolaget skall i övrigt utarbeta lämpliga 
former och rutiner för att förse ägarna med underlag och information.

   


