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Utdragets riktighet bestyrks
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Kommunkansliet i Överby den 14.09.2015 kl.09.00

Dina Friberg
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
TN § 78

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Tekniska nämnden 02.09.2015 § 78

FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
TN § 78 02.09.2015
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
TN § 79

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Tekniska nämnden 02.09.2015 § 79
FÖRSLAG:
Två protokolljusterare utses, vilka tillsammans med ordförande och
sekreteraren undertecknar protokollet från mötet.
TN § 79 02.09.2015
BESLUT:
Tekniska nämnden utser Karl-Fredrik Björnhuvud och Kerstin Wikgren till protokolljusterare. Protokolljustering tisdagen 08.09.2015
kl.17.00 vid kommunkansliet i Överby.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
TN § 80

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Tekniska nämnden 02.09.2015 § 80
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan med följande tilläggspunker:
§ 87 Extra Ärende: Vattenanslutning, F-Fast Ab
§ 88 Extra Ärende: Avloppsanslutning, F-Fast Ab
§ 89 Extra Ärende: Sandviken, gammal utloppsledning
§ 90 Extra Ärende: Extra resurs till byggnadstekniska avdelningen
§ 91 Extra Ärende: Anbud löpmeterpris

TN § 80 02.09.2015
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna föredragningslistan med tilläggspunkter.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.09.2015

Dnr: TEK 223/2015
TN § 81

UPPSÄGNING AV ARBETSFÖRHÅLLANDE

Tekniska nämnden 02.09.2015 § 81
Upptogs till behandling Benjamin Bymans anhållan om uppsägning
av arbetsförhållande. Byman är anställd som extra resurs på byggnadstekniska avdelningen från 15.06.2015 till 31.12.2015. Byman anhåller om att avtalet ska brytas från och med 01.09.2015.
Byman har fått erbjudande om ett fast arbetskontrakt hos annan arbetsgivare.
TN § 81 02.09.2015
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Tekniska nämnden beviljar ansökan.
TN § 81 02.09.2015
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna uppsägningsansökan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
TN § 82

BUDGETDIREKTIV 2016

Tekniska nämnden 02.09.2015 § 82
KS §170 04.06.2015
Bilaga - Budgetdirektiv
Budgetdirektiv presenteras för Eckerö kommuns nämnder, förvaltningar och verksamheter inför beredning av budgeten för år 2016
samt tillhörande rambudgetering på nämnd- och förvaltningsnivå. (bilaga)
Nämndernas nettobudget bör hållas oförändrad från budget 2015. En
specificerad lönebudgetering kommer att framläggas för nämnder och
förvaltningar.
Nämnderna skall påbörja budgetarbetet i augusti och då diskutera
önskemål och eventuella förändringar. Budgetförslag inlämnas till
kansliet senast 9.10.2015. I oktober bearbetas budgetförslaget och
kommunens taxor fastställs. Andra veckan i november skall styrelsen
föreslå 2016 års skatteprocenter och då skall ett balanserat budgetförslag vara klart. Detta är en stram tidsplan och alla tjänstemän och
nämnder måste hålla tidtabellen.
Budgeten för år 2016 uppgörs som en rambudget. Respektive nämnd
får en ram som är bindande på nettonivå under året.
Nämnderna kan under året disponera sina medel mellan sina ansvarsområden och konton, med undantag för anslag där fullmäktige
bestämmer annat. Nämnderna bör budgetera realistiska inkomster
och utgifter för att undvika stora överskridningar under året.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen godkänner förslag till budgetdirektiv och rambudgetering för budgetåret 2016 som tillställs kommunens nämnder, förvaltningar och verksamheter. Nämndernas budgetförslag skall vara
kommunstyrelsen till handa 9.10.2015. Utökade anslag skall motiveras så att målet med anslaget framgår. Målet kan anges både verbalt
och i siffror. Alla förvaltningar bör eftersträva en analys av mål och
måluppföljning och bör därför tänka på att formulera målen så att de
kan utvärderas. Samordningsvinster eftersträvas. Ärendet delges
fullmäktige för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 45, 17.6.2015
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
BESLUT:
Ärendet antecknas till kännedom.
TN § 82 02.09.2015

Upptogs till behandling Tekniska nämndens budgetarbete inför 2016.
Kommunstyrelsen fastslog 04.06.2015 Budgetdirektiven för 2016.
Nämnderna ska lämna sina budgetförslag till kommunen senast
09.10.2015.
Budgeteringslistor med jämförelsesiffror från bokslut 2014 och budget
2015 skickas till tjänstemännen inom juni månad tillsammans med
budgetramarna. Nämnderna ska påbörja budgetarbetet i augusti och
då diskutera önskemål och eventuella förändringar. Principer för budgetarbetet är att budgeten för 2016 gör som en rambudget.
Anslagsområdena är samma som i 2015 års budget.
Budgeten ska inlämnas komplett kontovis per kostnadsställe samt
som en summering av alla konton till summa intäkter och kostnader.
Viktigt att enskilda anslag motiveras så att målet med anslaget framgår. Målen bör formuleras så att de kan utvärderas i verksamhetsberättelsen. Utgångspunkten för nämndernas anslagsäskanden är en
oförändrad kostnadsnivå.
Investeringsäskanden bör följa verksamhets- och ekonomiplanen.
Nämnden ska samtidigt med budgeten för 2016 lämna in en verksamhetsplan för åren 2017-2018.
Bilaga 1. Budgetdirektiv 2016
TN § 82 02.09.2015
FÖRSLAG:
Tekniska anteckna sig till kännedom budgetdirektiven för 2016. Budgeteringslistor med jämförelsesiffror från bokslut 2014 och budget
2015 har ännu inte skickats ut till tjänstemännen. Tekniska nämnden
föreslås diskutera önskemål och eventuella förändringar till budgeten
för 2016.
TN § 82 02.09.2015
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.09.2015

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
TN § 83

BUDGETUPPFÖLJNING

Tekniska nämnden 02.09.2015 § 83

Upptogs till behandling Tekniska nämndens budgetuppföljning. Budgetuppföljningen gäller årets första 6 månader.
Bilaga 2. Budgetuppföljning Juni 2015
BMN § 83 02.09.2015
FÖRSLAG:
Kommunteknikern redogör budgetuppföljningen och Tekniska nämnden föreslås anteckna sig budgetuppföljningen till kännedom.
BMN § 83 02.09.2015
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
TN § 84

VA-SAMARBETE, ÅLANDS VATTEN

Tekniska nämnden 02.09.2015 § 84
KS 218 § 18.8.2015

Ålands vatten Ab har i juli 2015 sänt ut ett förslag till ett utökat VAsamarbete. Förslag enligt bilaga;
Bilaga A-KS § 218.
Ärendet har sänts för kännedom till Eckerö kommun. Det utökande
samarbetet är indelat i etapper. Den första etappen omfattar kommunerna Jomala, Finström, Lemland, Lumparland, Hammarland samt
Norra Ålands avloppsvatten Ab. Valet av kommuner i första etappen
bygger på målsättningen att möjliggöra en fungerade VA-verksamhet
inklusive jour, som därefter kan utökas till att omfatta fler ägarkommuner.
I och med att Eckerö kommun har ett fungerade reningsverk och
joursysten har det inte heller från kommunens sida varit aktuellt att
ingå i etapp 1. Tekniska nämnden bör dock få ta ställning till det slutliga förslaget.
ORDFÖRANDES FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen beslutar att begära tekniska nämndens utlåtande
gällande Ålands vatten Ab’s förslag till utökat VA-samarbete av juli
2015.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att begära tekniska nämndens utlåtande
gällande Ålands vatten Ab’s förslag till utökat VA-samarbete av juli
2015.

Tekniska nämnden 02.09.2015 § 84
Upptogs till behandling begäran om utlåtande från kommunstyrelsen
angående utökat VA-samarbete med Ålands vatten Ab.
Samarbetsförslaget har sänts till kommunerna Jomala, Finström,
Hammarland samt Lemland och Lumparland.
TN § 84 02.09.2015
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden tackar kommunstyrelsen för möjligheten att ge utlåtande angående Eckerö kommuns VA-samarbete med Ålands Vatten.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.09.2015

VA-samarbetet är ett viktigt projekt för Eckerö kommun, men kommunen har idag ett fungerande joursystem och pga resursbrister är det
bättre att invänta nästa etapp av samarbetet.
TN § 84 02.09.2015
BESLUT:
Tekniska nämnden anser att Eckerö kommun bör tacka nej till att
delta i VA-samarbetet med Ålands Vatten.
Tekniska nämnden tackar kommunstyrelsen för möjligheten att ge utlåtande.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
TN § 85

ANDELSFÖRDELNING VID ÖVERTAGANDE AV PRIVAT VÄG

Tekniska nämnden 02.09.2015 § 85
Tekniska nämnden 06.05.2015 § 55
Upptogs till behandling andelsfördelningen då privat väg övertas av
kommunen.
Tidigare erhölls finansieringsbidrag från Ålands Landskapsregering
för dylika projekt. Kommunens finansieringsandel var då 1/3.
En förfrågan angående andelsfördelningen och krav på vägens standard har skickats ut till övriga kommuner på Åland. De flesta kommuner har inte övertagit privata vägar efter landskapsstödets bortfall, vilket innebär att de inte tagit ställning i frågan.
I Lemland har man inte slagit fast kommunens finansieringsandel
men den rör sig mellan 30-40% av totala kostnaderna. I kostnaderna
ingår ytbeläggning av vägen samt projekteringen.
Angående vägens standard utgår de från Svenska Vägverkets handbok ”Projektering och byggande av enskilda vägar” vilket är samma
som Landskapet använder. I Lemland utförs det också en trafikmätning på den aktuella vägen, och delvis på basen av den samt beaktande av framtida ökning av trafikmängden så ställs kraven på
vägens standard fast, innan kommunen tar över den.
TN § 55
FÖRSLAG:
Tekniska Nämnden besluter föreslå till kommunstyrelsen att kommunens finansieringsandel fastslås till 1/3 vid övertagande av privata
vägar. I finansieringsandelen ingår ytbeläggning av vägen samt projekteringen.
TN § 55
BESLUT:
Tekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att kommunens finansieringsandel fastslås till 40 %.
KS § 169, 4.6.2015
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till tekniska nämnden. Specifika frågeställningar formuleras på mötet.
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Eckerö den
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Sammanträdesdatum
02.09.2015

Återremitteras till tekniska nämnden för utarbetande av förslag till mer
detaljerade regler.
Tekniska nämnden 02.09.2015 § 85
Upptas till behandling framarbetat förslag för regler och direktiv vid
övertagande av enskild / privat väg till kommunalväg.
TN § 85 02.09.2015
FÖRSLAG:
Kommunteknikerns förslag för regler och direktiv vid övertagande av
enskild / privat väg till kommunalväg enligt följande:
1. Prioritetsordning
Vägarna prioriteras enligt hur många som betjänas av respektive
väg med avseende på antal fast bostatta personer, näringsidkare
och arbetsplatser.
2. Tekniska krav
Standarden på vägen måste vi övertagandet uppfylla Svenska
vägverkets anvisningar nr 2001:9 eller motsvarande framtagna direktiv i kommunen som godkänts av kommunfullmäktige.
Vägens längd ska vara minst 300 meter till den näst sist fast bosatta personen.
Det ska finnas minst 5 fast hushåll längs vägen.
Vägplan ska finnas fastställd för vägen alternativt skall väglaget
eller samtliga med andel i vägen skaffa nödvändiga markägartillstånd för ombyggnad av vägen.
3. Förfarande
Väglaget alternativt samtliga med andel i vägen anhåller om att
kommunen övertar vägen. Med väglag förstås, väglag under ordnad förvaltning.
Vid ett övertagande av väg är kommunens finansieringsandel
40% av hela ombyggnadskostnaden inkl. projektering, ytbeläggning och ev. markersättningar.
Övertagandet av väg förutsätter medel i budgeten.
TN § 90 02.09.2015
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
TEKNISKA NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
14

Sammanträdesdatum
02.09.2015

Kommunteknikerns förslag för regler och direktiv vid övertagande
av enskild / privat väg till kommunalväg enligt följande:
1. Prioritetsordning
Vägarna prioriteras enligt hur många som betjänas av respektive
väg med avseende på antal fast bostatta personer, kommunala
bostadsområden, näringsidkare och arbetsplatser.
Innan kommunen tar över nya vägar ska underhåll av kommunens egna vägar och gator prioriteras.
2. Tekniska krav
Standarden på vägen måste vi övertagandet uppfylla Svenska
vägverkets anvisningar nr 2001:9 eller motsvarande framtagna direktiv i kommunen som godkänts av kommunfullmäktige.
Vägens längd ska vara minst 300 meter till den näst sist fast bosatta personen.
Det ska finnas minst 5 fast hushåll längs vägen.
Vägplan ska finnas fastställd för vägen alternativt skall väglaget
eller samtliga med andel i vägen skaffa nödvändiga markägartillstånd för ombyggnad av vägen.
3. Förfarande
Väglaget alternativt samtliga med andel i vägen anhåller om att
kommunen övertar vägen. Med väglag förstås, väglag under ordnad förvaltning.
Vid ett övertagande av privat väg är kommunens finansieringsandel 40% av hela ombyggnadskostnaden inkl. projektering, ytbeläggning och ev. markersättningar.
Vid övertagande/överlåtande av privat väg som redan uppfyller
kommunalstandard är finansieringsandelen för överlåtande parten
0%
Övertagandet av väg förutsätter medel i budgeten.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
TN § 86

SNÖPLOGNING 2015/2016

Tekniska nämnden 02.09.2015 § 86
Upptogs till behandling Tekniska nämndens kontrakt med Sjöströms
Gräv Ab för Snöplogning under vintern 2015/2016.
Byggnadstekniska avdelningen på Eckerö Kommun har vid flertalet
gånger försökt nå entreprenören per telefon med anledning av det
kontrakt gällande snöplogning Tekniska Nämnden har tecknat med
entreprenören.
Entreprenören har sökts vid sin bostad två gånger. Den 20.7.2015
och 21.7.2015 utan framgång. 3 st brev har skickats varav ett rekommenderat. Vi har bett entreprenören om ett snabbt svar angående hans möjligheter att uppfylla kontraktet och en kort redogörelse
över situationen. Vi har poängterat att kommunen är vänligt ställd och
vill främst komma fram till en lösning i frågan.
I 8:e stycket i det kontrakt som Tekniska nämnden har tecknat med
entreprenören står:
”Uppfyller inte entreprenören sina skyldigheter mot Kommunen, har
Tekniska nämnden rätt att upphäva detta kontrakt, och anlita tredje
person för att låta utföra ovannämnda arbete, mot att överskjutande
merkostnad debiteras entreprenören i detta kontrakt.”
TN § 86 02.09.2015
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Tekniska nämnden häver kontraktet
angående Snöplogning med Sjöströms Gräv Ab och bjuder ut
snöplogningen vintern 2015/2016 på entreprenad.
TN § 86 02.09.2015
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt bjuda ut Snöplogningen för vintern
2015/2016 på entreprenad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
TN § 87

EXTRA ÄRENDE: VATTENANSLUTNING, F-FAST AB

Tekniska nämnden 02.09.2015 § 87
Tekniska nämnden 27.03.2015 § 38
Upptogs till behandling F-Fast Ab:s ansökan om anslutning till kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Valberget RNr 12:97 i
Storby.
Avtal har inte undertecknats.
TN § 38
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande
villkor skall uppfyllas:
 Anslutningsavtalets villkor skall följas.
 Eventuella marklov sköts av abonnenten.
 Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt
 Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
 I anslutningskostnaden ingår sadel, ventil, spindelförlängare, vattenmätare, vattenmätarkonsol, två stycken avstängningsventiler
samt märkpåle.
 Abonnenten bekostar alla resterande arbets- och materialkostnader.
 Abonnenten ombesörjer själv anlitande av valfri entreprenör.
 Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
 Vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas
av tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller förses med värmekabel.
 Vattenledningens tryckklass 10 kg. Diameter 110 mm.
Beräknad vattenförbrukning är 3m³/dygn och största momentana vattenförbrukningen är 3,2l/s.
Vattenmätaren kommer att placeras i ett teknikrum inne i byggnaden.

TN § 38
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt återremittera ärendet.
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Sammanträdesdatum
02.09.2015

Upptogs till behandling F-Fast Ab:s ansökan om anslutning till kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Valberget R:Nr 12:97 i
Storby.
Avtal har inte undertecknats.
TN § 87 02.09.2015
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande
villkor skall uppfyllas:
 Anslutningsavtalets villkor skall följas.
 Eventuella marklov sköts av abonnenten.
 Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt
 Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
 I anslutningskostnaden ingår sadel, ventil, spindelförlängare, vattenmätare, vattenmätarkonsol, två stycken avstängningsventiler
samt märkpåle.
 Abonnenten bekostar alla resterande arbets- och materialkostnader.
 Abonnenten ombesörjer själv anlitande av valfri entreprenör.
 Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
 Vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas
av tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller förses med värmekabel.
 Vattenledningens tryckklass 10 kg. Diameter 110 mm.
Beräknad vattenförbrukning är 3m³/dygn och största momentana vattenförbrukningen är 3,2l/s.
Vattenmätaren kommer att placeras i ett teknikrum inne i byggnaden.
Vattenanslutningsavgiften baseras endast på sociala utrymmen, dvs
470 m². Vilket enligt fastställd formel ger en vattenanslutningsavgift
på 2011,45€.
TN §87 02.09.2015
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
TN § 88

EXTRA ÄRENDE: AVLOPPSANSLUTNING, F-FAST AB

Tekniska nämnden 02.09.2015 § 88
Tekniska nämnden 27.03.2015 § 39
Upptogs till behandling F-Fast AB:s ansökan om anslutning till kommunens avloppsledningsnät, på fastigheten Valberget R:Nr 12:97 i
Storby.
Avtal har inte undertecknats.
Mängden avloppsvatten som kommer att gå till kommunens avloppsledningsnät är liten i förhållande köpt vatten. F-Fast kommer att ha en
mätning på deras egen avloppspump och önskas faktureras enligt
denna mätning.
Beräknad mängd avloppsvatten är 3 m³/dygn dvs. ett medelvärde på
0,0347 l/s. Största momentana avloppsflödet uppskattas till ~1 l/s.
Höjdnivån på det högst belägna golvet är +23.70 m och höjdnivån på
den lägsta avloppspunkten är +22.60 m.
Avledning av dagvatten kommer att ske på egen tomt.
TN § 39
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Tekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande villkor ska uppfyllas för avloppsanslutning:
- Anslutningsavtalets villkor ska följas.
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs enligt kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt.
- Anslutningsavtal skall undertecknas innan arbetet påbörjas.
- Abonnenten skall meddela kommunen i god tid innan inkopplingsarbetet påbörjas.
- Abonnenten bekostar alla arbets- och materialkostnader.
- Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
- Rensbrunn för avlopp placeras på lämplig plats på tomten.
- Om abonnenten redan är vattenabonnent skall vattenmätaren avläsas när avloppsanslutningen är klar och meddelas till kommunen.
Inget oljevatten, avloppsvatten innehållande kemikalier eller liknande
får ledas till kommunens avloppsledning.
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
TN § 39
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt återremittera ärendet.
Tekniska nämnden 02.09.2015 § 88

Upptogs till behandling F-Fast AB:s ansökan om anslutning till kommunens avloppsledningsnät, på fastigheten Valberget R:Nr 12:97 i
Storby.
Avtal har inte undertecknats.
Mängden avloppsvatten som kommer att gå till kommunens avloppsledningsnät är liten i förhållande köpt vatten. F-Fast kommer att ha en
mätning på deras egen avloppspump och önskas faktureras enligt
denna mätning.
Beräknad mängd avloppsvatten är 3 m³/dygn dvs. ett medelvärde på
0,0347 l/s. Största momentana avloppsflödet uppskattas till ~1 l/s.
Höjdnivån på det högst belägna golvet är +23.70 m och höjdnivån på
den lägsta avloppspunkten är +22.60 m.
Avledning av dagvatten kommer att ske på egen tomt.
TN § 88 02.09.2015
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Tekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande villkor ska uppfyllas för avloppsanslutning:
- Anslutningsavtalets villkor ska följas.
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs enligt kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt.
- Anslutningsavtal skall undertecknas innan arbetet påbörjas.
- Abonnenten skall meddela kommunen i god tid innan inkopplingsarbetet påbörjas.
- Abonnenten bekostar alla arbets- och materialkostnader.
- Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
- Rensbrunn för avlopp placeras på lämplig plats på tomten.
- Om abonnenten redan är vattenabonnent skall vattenmätaren avläsas när avloppsanslutningen är klar och meddelas till kommunen.
Inget oljevatten, avloppsvatten innehållande kemikalier eller liknande
får ledas till kommunens avloppsledning.
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02.09.2015

Avloppsanslutningsavgiften baseras endast på sociala utrymmen, dvs
470 m². Vilket enligt fastställd formel ger en anslutningsavgift på
2904,25€.
TN § 88 02.09.2015
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
TN § 89

EXTRA ÄRENDE: SANDVIKEN, GAMMAL UTLOPPSLEDNING

Tekniska nämnden 02.09.2015 § 89
Tekniska nämnden 27.05.2015 § 77
Upptogs till behandling den gamla utloppsledningen från reningsverket i Storby.
Den gamla utloppsledningen ska demonteras och skrotas. En bräddningstank installeras samtidigt vid pumpstationen i Sandviken och
stranden rustas och underhålls.
TN § 77 27.05.2015
BESLUT:
Tekniska Nämnden beslöt att demontering av den gamla utloppsledningen, installation av bräddningstank och rustning av stranden bjuds
ut på entreprenad så fort som möjligt.
Tekniska nämnden 02.09.2015 § 89
Offertförfrågan har utskickats angående demontering av dem gamla
utloppsledningen, installation av bräddningstank och upprustning av
stranden. Offertförfrågan skickades till:
-

N. Häggbloms Åkeri
JS Entreprenad AB
Bröderna Mattsson
Eklunds Åkeri

1 st anbud har inkommit. Anbuden öppnades på mötet.
Anbud enligt följande:
1. JS Entreprenad AB:

-

Totalpris 7.500 € (exkl. moms

Följande ingår i anbudet:
Upprustande av badstrand
Borttagning och demontering av gammal utloppsledning
Installation och nedgrävning av bräddningstank.
Projektet kan påbörjas i november 2015

TN § 89 02.09.2015
FÖRSLAG:
Inkomna anbud öppnas och det för kommunen mest ekonomiska anbudet antas.
Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
02.09.2015

TN § 89 02.09.2015
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att kontrakt skrivs med JS Entreprenad.
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
TN § 90

EXTRA ÄRENDE: EXTRA RESURS TILL BYGGNADSTEKNISKA AVDELNINGEN

Tekniska nämnden 02.09.2015 § 90
Upptogs till behandling extra resursen till byggnadstekniska avdelningen.
Byggnadstekniska avdelningen är fortfarande i stort behov av en tilläggsresurs. Budgeterade medel för tilläggsresurs finns fram till årets
slut.
TN § 90 02.09.2015
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt delegera rekrytering och anställande av ny
extra resurs till byggnadstekniska avdelningen till kommunteknikern/byggnadsinspektören.
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
TN § 91

EXTRA ÄRENDE: ANBUD LÖPMETERPRIS

Tekniska nämnden 02.09.2015 § 91
Tekniska nämnden har inbjudit entreprenörer i kommunen inkomma
med tim- och löpmeterpris på diverse markentreprenader för att lättare kunna budgetera och hjälpa kommuninvånare med prisuppgifter.
Inlämnade anbud kan också användas som referens vid utförande av
mindre entreprenadjobb i kommunen.
Anbudets giltighetstid är 12 månader.
Anbudsförfrågan skickades till:
-

N. Häggbloms Åkeri
JS Entreprenad AB
Bröderna Mattsson
Eklunds Åkeri

TN § 91 02.09.2015
FÖRSLAG:
Inkomna anbud öppnas och det för kommunen mest ekonomiska anbudet antas.
TN § 91 02.09.2015
BESLUT:
3 st anbud har inkommit. Anbuden öppnades på mötet.
Anbud enligt följande:
1. Eklunds Åkeri
Anläggande av avloppsrörledning Ø 110
(Inklusive allt arbete och material)

4 €/lm

Anläggande av avloppsrörledning Ø 160
(Inklusive allt arbete och material)

4,5€/lm

Anläggande av vattenrörledning Ø 32
(Inklusive allt arbete och material)

4,3 €/lm

Anläggande av vattenrörledning Ø 40
(Inklusive allt arbete och material)

5 €/lm

Anläggande av vattenrörledning Ø 63
(Inklusive allt arbete och material)

7 €/lm
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
Tekniska nämnden 02.09.2015 § 91 forts.
Anläggande av vattenrörledning Ø 75
(Inklusive allt arbete och material)

7,75 €/lm

Anläggande av vattenrörledning Ø 110
(Inklusive allt arbete och material)

11,25 €/lm

Grävning av avloppsrördike

8 €/lm

Grävning av vattenrördike

8 €/lm

Grävning av öppet dike

6 €/lm

Igensättning avloppsrördike

3 €/lm

Igensättning av vattenrördike

3 €/lm

Krossgrus 0-16, Färdigt på plats i rördike

15 €/m3

Krossgrus 0-32, Färdigt på plats i rördike

13 €/m3

Sprängning, fast m3

20 €/m3

Sprängning, m2

22 €/m2
6 €/lm

Rensning av diken
Vägtrumma Ø 315, färdigt monterad

70€/lm

Grävmaskin 18-30 ton
(inklusive maskinstyrning gps)

72 €/h

Grävmaskin 17 ton
(Hjulgrävare)

70 €/h

Manskap

40 €/h

Dumper

70 €/h

Lastbil

70 €/h

Vält

60 €/h

Alla priser är exklusive moms.

2. JS Entreprenad
Anläggande av avloppsrörledning Ø 110
(Inklusive allt arbete och material)

- €/lm
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
Tekniska nämnden 02.09.2015 § 91 forts.
Anläggande av avloppsrörledning Ø 160
(Inklusive allt arbete och material)

- €/lm

Anläggande av vattenrörledning Ø 32
(Inklusive allt arbete och material)

- €/lm

Anläggande av vattenrörledning Ø 40
(Inklusive allt arbete och material)

- €/lm

Anläggande av vattenrörledning Ø 63
(Inklusive allt arbete och material)

- €/lm

Anläggande av vattenrörledning Ø 75
(Inklusive allt arbete och material)

- €/lm

Anläggande av vattenrörledning Ø 110
(Inklusive allt arbete och material)

- €/lm

Grävning av avloppsrördike

- €/lm

Grävning av vattenrördike

- €/lm

Grävning av öppet dike

- €/lm

Igensättning avloppsrördike

- €/lm

Igensättning av vattenrördike

- €/lm

Krossgrus 0-16, Färdigt på plats i rördike

21 €/m3

Krossgrus 0-32, Färdigt på plats i rördike

20 €/m3

Sprängning, fast m3
(+ etableringskostnad á 200 €)

45 €/m3

Sprängning, m2
(+ etableringskostnad á 200 €)

50 €/m2

Rensning av diken

- €/lm

Vägtrumma Ø 315, färdigt monterad

-€/lm

Grävmaskin 23 ton
(inklusive maskinstyrning gps)

65 €/h

Traktorgrävare 15 ton

70 €/h

Manskap

30 €/h
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
Tekniska nämnden 02.09.2015 § 91 forts.
Dumper

60 €/h

Lastbil

60 €/h

Vält

65 €/h

Alla priser är exklusive moms.

3. N. Häggbloms Åkeri
Anläggande av avloppsrörledning Ø 110
(Inklusive allt arbete och material) och grävning

33 €/lm

Anläggande av avloppsrörledning Ø 160
(Inklusive allt arbete och material) och grävning

33€/lm

Anläggande av vattenrörledning Ø 32
(Inklusive allt arbete och material) och grävning

7 €/lm

Anläggande av vattenrörledning Ø 40
(Inklusive allt arbete och material) och grävning

7,3 €/lm

Anläggande av vattenrörledning Ø 63
(Inklusive allt arbete och material) och grävning

8,2 €/lm

Anläggande av vattenrörledning Ø 75
(Inklusive allt arbete och material) och grävning

10,60 €/lm

Anläggande av vattenrörledning Ø 110
(Inklusive allt arbete och material) och grävning

14 €/lm

Grävning av avloppsrördike
(inklusive grus och städat)

27 €/lm

Grävning av vattenrördike
(inklusive grus och städat)

6 €/lm

Grävning av öppet dike

6 €/lm

Igensättning avloppsrördike

7 €/lm

Igensättning av vattenrördike

2 €/lm

Krossgrus 0-16, Färdigt på plats i rördike

12 €/m3
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Sammanträdesdatum
02.09.2015
Tekniska nämnden 02.09.2015 § 91 forts.
Krossgrus 0-32, Färdigt på plats i rördike

12 €/m3

Sprängning, fast m3

28 €/m3

Sprängning, m2

34 €/m2

Rensning av diken

4 €/lm

Vägtrumma Ø 315, färdigt monterad

45€/lm

Grävmaskin 27 ton

68 €/h

Grävmaskin 21 ton

68 €/h

Grävmaskin 15 ton

63 €/h

Manskap

35 €/h

Dumper

65 €/h

Lastbil

65 €/h

Vält

65 €/h

Alla priser är exklusive moms.

Tekniska nämnden beslöt återremittera ärendet för vidare utredning.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkandet kan framställas
samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett
skriftligt rättelseyrkande.
§§ 86 – 91
Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas; myndighetens adress och
postadress:
Tekniska nämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
AX-22270 Eckerö

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på.
Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
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