SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdestid

Onsdagen den 10.12.2014 kl. 19:00–21.30

Sammanträdesplats

Kommungården i Överby

FÖREDRAGNINGSLISTA
TN § 86 Kallelse och beslutförhet
TN § 87 Val av protokolljusterare, tid och plats
TN § 88 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
TN § 89 Avloppsanslutning, Hans-Erik Löfström
TN § 90 Vattenanslutning, Fredrika Husell
TN § 91 Kommunalteknik på kommunens industriområde
TN § 92 Budgetuppföljning, Oktober
TN § 93 Öppnande av anbud, Vägljus till Marby östra korsning
TN § 94 Öppnande av anbud, Vägbelysning på Haralds bostadsområde
TN § 95 Extra ärende: Presentation av vattenfaktureringen
TN § 96 Extra ärende: Vattenanslutning, Christer Eriksson
TN § 97 Extra ärende: Snöplogning 2014/2015
TN § 98 Extra ärende: Kyrkviken, Väg och Infrastruktur

Eckerö den 06.12.2014

Dina Friberg
Kommuntekniker
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Plats och tid
Beslutande

Kommungården i Överby Onssdagen den 10.12.2014 kl. 19:0021.30
Brage Eklund
ordförande
John Hilander
viceordförande
Kerstin Wikgren
ledamot, frånvarande
Birgitta Blomqvist
ledamot
Karl-Fredrik Björnhuvud
ledamot, frånvarande

Föredragande

Dina Friberg

Övriga närvarande

Ann-Charlotte Funck under §95

Paragrafer

86 - 98

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Brage Eklund

Dina Friberg

Protokolljustering
Ort och tid

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid
Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid
Underskrift

Nr.
7

Kommuntekniker

Eckerö Torsdagen den 11.12. 2014, kl. 18.30.

Birgitta Blomqvist
John Hilander
Kommunkansliet i Överby den 12.12.2014 kl 09.00.

Dina Friberg
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Sammanträdesdatum
10.12.2014
TN § 86

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Tekniska nämnden 10.12.2014 § 86

FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

TN § 86

BESLUT:
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
10.12.2014
TN § 87

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Tekniska nämnden 10.12.2014 § 87

FÖRSLAG:
Två protokolljusterare utses, vilka tillsammans med ordförande och
sekreteraren undertecknar protokollet från mötet.

TN § 87

BESLUT:
Att justera dagens sammanträdesprotokoll utsågs John Hilander och
Birgitta Blomqvist. Justering torsdagen 11.12.2014 kl.18.30.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
10.12.2014
TN § 88

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Tekniska nämnden 10.12.2014 § 88

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande tilläggspunkter:
§ 95 Extra ärende: Presentation av vattenfaktureringen
§ 96 Extra ärende: Vattenanslutning, Christer Eriksson
§ 97 Extra ärende: Snöplogning 2014/2015
§ 98 Extra ärende: Kyrkviken, väg och infrastruktur

TN § 88

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
10.12.2014
TN § 89

AVLOPPSANSLUTNING, HANS-ERIK LÖFSTRÖM

Tekniska nämnden 10.12.2014 § 89
Upptogs till behandling Hans-Erik Löfströms ansökan om anslutning
till kommunens avloppsledningsnät, på fastigheten Löfström RNr
5:24 i Storby. Anslutningsavgiften för avlopp är 1.940,35€ inklusive
moms 24%. Anslutningsavgiften kan delas i 3 rater.
Avtal har inte undertecknats.

FÖRSLAG:
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.

TN § 89

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna ansökan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
10.12.2014
TN § 90

VATTENANSLUTNING, FREDRIKA HUSELL

Tekniska nämnden 10.12.2014 § 90
Upptogs till behandling Fredrika Husells ansökan om anslutning till
kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Myrstigen RNr 5:28
på Främstön i Storby. Anslutningsavgiften är 1.035,65 € inkl.moms
24%, vilken betalas i en rat.
Avtal har inte undertecknats.
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 och två stycken avstängningsventiler.
 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 40 mm.

TN § 90

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna ansökan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
10.12.2014
TN § 91

KOMMUNALTEKNIK PÅ KOMMUNENS INDUSTRIOMRÅDE

Tekniska nämnden 10.12.2014 § 91
En detaljplan för kommunens industriområde på fastigheten Olers
RNr 15:44 framarbetas förtillfället av arkitekt Tiina Holmberg. Budgetmedel finns reserverade för byggande av väg, vatten och avlopp
på området till de nya industritomterna. Dan Engblom har uppgjort
bygghandlingar för hela projektet, även ritningar för vägsträckning
och rördragning.
Vatten och avlopp kommer att läggas till alla industritomter. Dagvattnet kommer att ledas från området via diken.
Fifax Ab kommer att göra ledningsdragningar ner till stranden från
fiskodlinghallen. Kommunen har nu möjlighet att gå med och dra en
vattenledning samtidigt i samma rörgrav.
Bilaga 1. Detaljplan Förslag Olers, Del1
Bilaga 2. Detaljplan Förslag Olers, Del2

FÖRSLAG:
Tekniska nämnden anlitar Dan Engblom för att göra en projektering
samt kostnadskalkyl för dragning av en vattenledning ner till stranden
i samma rörgrav som Fifax Ab kommer att göra sina ledningsdragningar.
Projekteringen ska omfatta kompletta handlingar inklusive en kartläggning av vilka boende i närområdet som är intresserade av att ansluta sig till kommunalt vatten. Förhandsavtal ska ingås i förväg med
alla intressenter.
TN § 91

BESLUT:
Tekniska nämnden besluter delta i projektet under förutsättning att
antalet intressenter ger kostnadstäckning för projektet.
Slutgiltigt beslut fattas av tekniska nämndens presidium när underlag
för kostnader har tagits fram.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
10.12.2014
TN § 92

BUDGETUPPFÖLJNING, OKTOBER

Tekniska nämnden 10.12.2014 § 92
Budgetuppföljning för oktober månad upptas till behandling. Tekniska
nämndens driftsbudget har ett underskott på inkomstsidan. Till oktober månad har det inkommit 55,46% av de budgeterade inkomsterna,
vilket borde ha varit 83,33% för att ligga på budgeterad nivå.
Verksamhetens kostnader är i oktober 63,76% dvs inte lika höga som
budgeterat.
Det områdesvisa resultatet visar att budgeten håller önskad utveckling med undantag för intäktssidan på C540 Vatten och Avloppsverk.
Bilaga 3. Budgetuppföljning Oktober
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
TN § 92

BESLUT:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom. Nämnden
önskar en kontroll av faktureringsläget till dagens datum för anslutnings- och förbrukningsavgifter för både vatten och avlopp.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
10.12.2014
TN § 93

ÖPPNANDE AV ANBUD, VÄGLJUS TILL MARBY ÖSTRA KORSNING

Tekniska nämnden 10.12.2014 § 93

Kommunteknikern har utskickat en offertförfrågan angående installation av vägljus till korsningsområdet vid Marby östra korsning. Offertförfrågan skickades till:
-

Olles El
Harrys El
Klingbergs Elektriska Ab
Roger Småroos

FÖRSLAG:
Inkomna anbud öppnas och det för kommunen mest ekonomiska anbudet antas.

TN § 93

BESLUT:
1 st anbud har inkommit inom utsatt tid. Anbudet öppnades under
Tekniska nämndens möte.
Anbud som inkommit för installation av vägbelysning i Marby, östra
korsning:
Harrys El

Totalt: 21.177€ (exklusive moms 24%)

Tekniska nämnden konstaterade att anbudet överskrider budgeterade
medel. Ärendet remitteras till styrelsen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
10.12.2014
TN § 94

ÖPPNANDE AV ANBUD, VÄGBELYSNING PÅ HARALDS BOSTADSOMRÅDE

Tekniska nämnden 10.12.2014 § 94
Kommunteknikern har utskickat en offert förfrågan angående installation av vägbelysning på bostadsområdet Haralds i Storby. Offertförfrågan skickades till:
-

Olles El
Harrys El
Klingbergs Elektriska Ab
Roger Småroos

FÖRSLAG:
Inkomna anbud öppnas och det för kommunen mest ekonomiska anbudet antas.

TN § 94

BESLUT:
1 st anbud har inkommit inom utsatt tid. Anbudet öppnades under
Tekniska nämndens möte.
Anbud som inkommit för installation av vägbelysning på Haralds bostadsområde:
Harrys El
Offert Alternativ 1:

Totalt: 12.303€ (exklusive moms 24%)

Offert Alternativ 2 (LED):
24%)

Totalt: 16.074,87€ (exklusive moms

Tekniska nämnden beslöt anta offert enligt alternativ 1. Tekniska
nämndens ordförande och kommunteknikern sköter kontraktsförhandlingen. Arbetet ska påbörjas så fort som möjligt.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
10.12.2014
TN § 95

EXTRA ÄRENDE: PRESENTATION AV VATTENFAKTURERINGEN

Tekniska nämnden 10.12.2014 § 95
Ann-Charlotte Funck har gjort en utredning av oklarheter i vattenfaktureringen. Funck presenterar utredningen under mötet.
TN § 95

BESLUT:
Tekniska nämnden antecknar sig presentationen till kännedom och
diskuterar följande punkter:
-

Principbeslut för förfaranden ska framjobbas
Målsättningen är att alla ska behandlas lika
Antalet faktureringstillfällen samt faktureringsdatum per år ses
över
Faktureringsförslag framarbetas till nästa möte
Nödvändiga dokument för ägarbyte av fastighet upprättas

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
10.12.2014
TN § 96

EXTRA ÄRENDE: VATTENANSLUTNING, CHRISTER ERIKSSON

Tekniska nämnden 10.12.2014 § 96
Upptogs till behandling Christer Erikssons ansökan om anslutning
till kommunens vattenledningsnät för egnahemshus, för fastigheten
Söderlid RNr 15:40 i Storby. Anslutningsavgiften är 1.035,65 €
inkl.moms 24%, vilken betalas i en rat.
Avtal har inte undertecknats.
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 40 mm.

TN § 96

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna ansökan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
10.12.2014
TN § 97

SNÖPLOGNING 2014/2015

TN § 83 21.10.2014 Landskapsregeringen har genomfört en gemensam upphandling för
plogning och halkbekämpning av kommunala vägar. Eckerö deltar i
projektet. Avtalstiden gäller 3 år framåt, dvs för säsongerna
2014/2015, 2015/2016 och 2016/2017.
Enligt samtal med entreprenören ingår inte vissa vägavsnitt i landskapets upphandling. Dessa bör därför bjudas ut för plogning separat
av Eckerö kommun.
FÖRSLAG:
Plogningen av de vägavsnitt som inte ingår i Landskapsregeringens
upphandling bjuds ut på entreprenad för 3 år dvs. säsongerna
2014/2015, 2015/2016 och 2016/2017.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt återremittera ärendet för utredning av kostnaderna för Landskapsregeringens plogning och halkbekämpning.
Tekniska nämnden 10.12.2014 § 97
Plogningen av de vägavsnitt som inte ingår i Landskapsregeringens
upphandling bjöds ut på entreprenad för 2 år dvs. säsongerna
2014/2015 och 2015/2016 för att komma i fas med den övriga plogningen i kommunen.
Inga anbud inkom inom utsatt tid. Tekniska nämndens presidium förhandlade med Landskapets entreprenör N. Häggbloms Åkeri. Häggblom kommer att ploga bostadsgatorna för 95€/h och med en beredskapsersättning på 300€ enligt Landskapets taxor. Kontrakt har skrivits med Häggblom.
TN § 97

BESLUT:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
10.12.2014
TN § 98

KYRKVIKEN, VÄG OCH INFRASTRUKTUR

KS § 107 22.05.2014

Kommunfullmäktige beslöt att byggandet av väg och infrastruktur
till bergstomterna i kvarter 1 i Kyrkviken sker enligt skilt beslut i
styrelsen. Medel för detta budgeterat för 2014.
KD-FÖRSLAG
Tekniska nämnden verkställer infrastruktur till bergstomterna i
kvarter 1 i Kyrkviken.
BESLUT:
Enligt förslag.

TN § 43 03.07.2014

För att kunna verkställa infrastruktur till tomterna krävs uppmätning, arbetsritningar och dokumentation över området.
Kommunteknikern har i samråd med tekniska nämndens ordförande beställt projektering av området. Projekteringen kommer att
bli klar vecka 28.

BESLUT:
Tekniska nämnden delegerar utannonsering och upphandlingen
av projektet till presidium.
Tekniska nämnden 10.12.2014 § 98
Byggandet av väg på bostadsområdet i Kyrkviken bjöds ut på entreprenad. 4 st anbud inkom inom utsatt tid. Tekniska nämndens
presidium antog N. Häggbloms Åkeri för entreprenaden med motiveringen att de hade lämnat det förmånligaste anbudet.
TN § 98

BESLUT:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
10.12.2014
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.
§§ xx – xx
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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