SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdestid

Fredagen den 27.03.2015 kl. 19:00–21.00

Sammanträdesplats

Kommungården i Överby

FÖREDRAGNINGSLISTA
TN § 33 Kallelse och beslutförhet
TN § 34 Val av protokolljusterare, tid och plats
TN § 35 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
TN § 36 Projektpresentation, Vatten- och avloppsanslutningar
TN § 37 Verksamhetsberättelse 2014
TN § 38 Vattenanslutning, F-Fast AB
TN § 39 Avloppsanslutning, F-Fast AB
TN § 40 Avloppsanslutning, Anders Överström
TN § 41 Vattenledning, Storby bostadsområde
TN § 42 Reparation av avloppsledning, Storby
TN § 43 Servicemännens sommarsemestrar 2015
TN § 44 Extra Ärende: Vattenanslutning, Gret-Lis Grönlund
TN § 45 Extra Ärende: Vattenanslutning, Sandra Karlsson
TN § 46 Extra Ärende: Vattenanslutning, Greger Tedestam
TN § 47 Extra Ärende: Avloppsanslutning, Sandra Karlsson
TN § 48 Extra Ärende: Sandvikens pumpstation

Eckerö den 23.03.2015

Dina Friberg
Kommuntekniker

ECKERÖ KOMMUN
TEKNISKA NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27.03.2015

Nr.
3

Plats och tid

Kommungården i Överby Fredagen den 27.03.2015 kl. 19:00-21.00

Beslutande

Brage Eklund
John Hilander
Kerstin Wikgren
Birgitta Blomqvist
Karl-Fredrik Björnhuvud

ordförande
viceordförande
ledamot, frånvarande §33-35
ledamot
ledamot

Föredragande

Dina Friberg

Kommuntekniker

Övriga närvarande

Ann-Charlotte Funck
under § 33-36

Paragrafer

33 - 47

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

Eckerö Måndagen den 30.03. 2015, kl. 17.00.

John Hilander
Karl-Fredrik Björnhuvud
Kommunkansliet i Överby den 31.03. 2015 kl. 09.00.

Dina Friberg
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Sida
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Sammanträdesdatum
27.03.2015
TN § 33

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Tekniska nämnden 27.03.2015 § 33
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
TN § 33
BESLUT:
Tekniska nämnden konstaterar att mötet är lagenligt sammankallat
och beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den 31/03 2015

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sida
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Sammanträdesdatum
27.03.2015
TN § 34

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Tekniska nämnden 27.03.2015 § 34
FÖRSLAG:
Två protokolljusterare utses, vilka tillsammans med ordförande och
sekreteraren undertecknar protokollet från mötet.
TN § 34
BESLUT:
Tekniska nämnden utser Karl-Fredrik Björnhuvud och John Hilander
till protokolljusterare. Protokolljustering måndagen 30.03.2015
kl.17.00 vid kommunkansliet i Överby.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den 31/03 2015

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
27.03.2015
TN § 35

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Tekniska nämnden 27.03.2015 § 35

FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan med följande tilläggspunkter:
§ 44 Extra Ärende: Vattenanslutning, Gret-Lis grönlund
§ 45 Extra Ärende: Vattenanslutning, Sandra Karlsson
§ 46 Extra Ärende: Vattenanslutning, Greger Tedestam
§ 47 Extra Ärende: Avloppsanslutning, Sandra Karlsson
§ 48 Extra Ärende: Sandvikens pumpstation

TN § 35
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna föredragningslistan med tilläggspunkter.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den 31/03 2015

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
TEKNISKA NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
5

Sammanträdesdatum
27.03.2015
TN § 36

PROJEKTPRESENTATION, VATTEN- OCH AVLOPPSANSLUTNINGAR

Tekniska nämnden 27.03.2015 § 36
Under hösten/vintern 2014/2015 har Ann-Charlotte Funck varit projektanställd för att reda ut kommunens vatten- och avloppsanslutningar, avtal, ansökningar, kontrollera införda uppgifter i dataprogrammet etc.
Arbetet är på slutrakan. Funck har gjort en sammanställning av de
ärenden som kräver behandling och beslut från Tekniska nämnden
innan de kan handläggas och överföras till projektsammanställningen
som presenteras senare i vår.
Bilaga 1. Projektsammanställning, vatten- och avloppsanslutningar.
TN § 36
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Tekniska nämnden går genom sammanställningen, lyssnar på presentationen, ställer eventuella frågor till
Funck och tar beslut i de enskilda fallen.
Kommunteknikern önskar informera Tekniska nämnden att Funck har
varit en stor till gång för kommunteknikern. Funck har utöver projektet
med anslutningarna och vatten/avloppsfaktureringen även bistått med
övrigt kansliarbete, hjälpt till med att ta fram nya rutiner för upprättande av avtal och fakturor, sorterat gamla handlingar, arkivarbete
etc. Funck har inte ifrågasatt sina uppgifter utan metodiskt och effektivt tagit sig an uppgifterna.
TN § 36
BESLUT:
Tekniska nämnden informerades om Funcks arbete. Funck presenterade en sammanställning av fall där det fanns oklarheter med vattenoch avloppsanslutningar (Bilaga 1). Inga beslut fattades i de enskilda
fallen men nämnden gav vägkost åt Funck och kommunteknikern för
deras vidare arbete med ärendena.
Funck informerade nämnden om att hon under sin tid här fakturerat
gamla anslutningar för 38.000€, tidigare inkopplade men okända
abonnenter för 10.000€, normala anslutningar 15.000€ samt gamla
grundavgifter och förbrukning för 4.000€.
Tekniska nämnden beslöt att regler och direktiv för anslutningsavtalen måste ses över.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den 31/03 2015

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.03.2015
TN § 37

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Tekniska nämnden 27.03.2015 § 37
Bilaga 2. Första utkast till ”Verksamhetsberättelse för år 2014”

Ett första utkast till verksamhetsberättelse har sänt ut till Tekniska
nämnden. En del uppgifter i tabellerna saknas samt alla bilder och
prestationstal.
TN § 37
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Tekniska nämnden tar del av utkastet
till verksamhetsberättelsen och diskuterar den. På mötet diskuteras
och besluts om förändringar som ska göras för att kunna sända den
för vidare behandling till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
TN § 37
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna textdelen till Verksamhetsberättelsen 2014.
Prestationstal och tabeller presenteras senare.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den 31/03 2015

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
TEKNISKA NÄMNDEN
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Sammanträdesdatum
27.03.2015
TN § 38

VATTENANSLUTNING, F-FAST AB

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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den 31/03 2015

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.03.2015
TN § 39

AVLOPPSANSLUTNING, F-FAST AB

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.
TN § 39
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt återremittera ärendet.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den 31/03 2015

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.03.2015
TN § 40

AVLOPPSANSLUTNING, ANDERS ÖVERSTRÖM

Tekniska nämnden 27.03.2015 § 40
Upptogs till behandling Anders Överströms ansökan om anslutning
till kommunens avloppsledningsnät, för fastigheten Andersas RNr
5:38 i Överby. Anslutningsavgiften för avlopp är 1.920,00€ inklusive
moms 24%. Anslutningsavgiften kan delas i 3 rater.
Avtal har inte undertecknats.
TN § 40
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.
TN § 40
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna ansökan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den 31/03 2015

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.03.2015
TN § 41

VATTENLEDNING, STORBY BOSTADSOMRÅDE

Tekniska nämnden 27.03.2015 § 41
TN § 12

EXTRA ÄRENDE: VATTENANSLUTNING, CHRISTER ERIKSSON

Tekniska nämnden 19.01.2015 § 12
Enligt Tekniska nämndens beslut från 10.12.2014 beviljades Christer
Erikssons anhållan om att ansluta sig till kommunens vattenledningsnät.
Efter kartläggning av möjliga rördragningar för inkoppling till kommunens ledningsnät framkommer det att flera abonnenter skulle ha möjlighet att koppla in sig på samma ledning dras till Erikssons fastighet.
Kommunen borde undersöka om det finns flera intresserade abonnenter i området. Kommunen borde också stå för en överdimensionering av Erikssons vattenledning ifall flera intresserade abonnenter
finns.
TN § 12
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att delegera till kommunteknikern att undersöka om det finns flera intresserade abonnenter. Kommunen står
också för en överdimensionering av Erikssons vattenledning om tillräckligt stort antal inkopplingsbara abonnenter är intresserade.
Tekniska nämnden 27.03.2015 § 41
Möjliga abonnenter i området har kontaktats av kommunen per brev.
Av de boende i området, som kontaktats, har ingen anmält intresse
för att teckna en anslutning för kommunalt vatten i detta skede.
Eftersom det finns många boende i området, som i framtiden skulle
kunna ansluta sig till kommunalt vatten, är det orsak att överväga att
kommunen helt skulle bekosta vattenledningen, inklusive rördragningen, fram till Christer Erikssons tomtgräns. Detta för att i framtiden
undvika problem med kostnadsfördelningen.
TN § 41
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Tekniska nämnden tar beslut om att
kommunen bekostar vattenledningen samt dragningen fram till Christer Erikssons tomtgräns.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den 31/03 2015

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.03.2015

Tekniska nämnden föreslås också begära tilläggsmedel från kommunstyrelsen för projektet.
TN § 41

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att kommunen bekostar en huvudvattenledning samt dragningen fram till kommunens tomtgräns för att uppgradera och förnya ledningsnätet på bostadsområdet.
Tekniska nämnden anhåller om tilläggsmedel från kommunstyrelsen
för projektet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den 31/03 2015

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.03.2015
TN § 42

REPARATION AV AVLOPPSLEDNING, STORBY

Tekniska nämnden 27.03.2015 § 42
Upptogs till kännedom för Tekniska nämnden att reparation av kommunens avloppsledningsnät vid Åkes verkstad i Storby är på gång.
De senaste 18 månaderna har det varit avloppsstopp på fastigheten
fyra gånger. Senaste avloppsstoppet inträffade 20.02.2015.
Veckan därpå filmades det berörda området av Firma Holger Karlsson. Av filmen framkom det att det var bakfall i röret från rensbrunnen
vid bostadshuset till inkopplingsbrunnen på stamledningen. Stamledningen hade också bakfall till fastighetens inkopplingsbrunn. Avloppsledningen från bostadshuset var därtill påkopplad på stamledningen
på ett felaktigt sätt.
Omkring 36 m meter avloppsrör kommer att läggas om samt inkopplingsbrunnen till fastigheten kommer att bytas ut.
TN § 42
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslås anteckna sig ärendet till kännedom.
TN § 42
BESLUT:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den 31/03 2015

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.03.2015
TN § 43

SERVICEMÄNNENS SOMMARSEMESTRAR 2015

Tekniska nämnden 27.03.2015 § 43
Upptogs till behandling semester för servicemännen sommaren 2015.
Serviceman Arto Roivanen önskar hålla sin sommarsemester under
tiden 20.07.2015 - 31.07.2015 och 17.08.2015 - 28.08.2015 dvs
veckorna 30, 31 och 34, 35.
Serviceman Andreas Sjöblom önskar hålla sin sommarsemester under tiden 06.07.2015 – 17.07.2015 och 03.08.2015 – 14.08.2015 dvs
veckorna 28, 29 och 32, 33.
TN § 43
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår för Tekniska nämnden att servicemännens
anhållan beviljas.
TN § 43
BESLUT:
Tekniska nämnden beviljar servicemännens semestrar enligt anhållan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den 31/03 2015

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.03.2015
TN § 44

EXTRA ÄRENDE: VATTENANSLUTNING, GRET-LIS GRÖNLUND

Tekniska nämnden 27.03.2015 § 44
Upptogs till behandling Gret-Lis Grönlunds ansökan om anslutning
till kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Karls R:Nr 6:3 i
Marby. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms 24%, vilken betalas i en rat.
Avtal har inte undertecknats.
TN § 44
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 § 44

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna ansökan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den 31/03 2015

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.03.2015

TN § 45

EXTRA ÄRENDE: VATTENANSLUTNING, SANDRA KARLSSON

Tekniska nämnden 27.03.2015 § 45
Upptogs till behandling Sandra Karlssons ansökan om anslutning till
kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Frittes R:Nr 21:9 i
Storby. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms 24%, vilken betalas i en rat.
Avtal har inte undertecknats.
TN § 45
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 § 45

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna ansökan.
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TN § 46

EXTRA ÄRENDE: VATTENANSLUTNING, GREGER TEDESTAM

Tekniska nämnden 27.03.2015 § 46
Upptogs till behandling Greger Tedestams ansökan om anslutning
till kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Konvaljen R:Nr
18:16 i Kyrkoby. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms 24%,
vilken betalas i en rat.
Avtal har inte undertecknats.
TN § 46
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 § 46

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna ansökan.
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TN § 47

EXTRA ÄRENDE: AVLOPPSANSLUTNING, SANDRA KARLSSON

Tekniska nämnden 27.03.2015 § 47
Upptogs till behandling Sandra Karlssons ansökan om anslutning till
kommunens avloppsledningsnät, för fastigheten Frittes R:Nr 21:9 i
Storby. Anslutningsavgiften för avlopp är 1.920,00€ inklusive moms
24%. Anslutningsavgiften kan delas i 3 rater.
Avtal har inte undertecknats.
TN § 47
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.
TN § 47
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna ansökan.
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TN § 48

EXTRA ÄRENDE: SANDVIKENS PUMPSTATION

Tekniska nämnden 27.03.2015 § 48
Upptogs till behandling Sandvikens pumpstation. Idag leds bräddningsledningen från pumpstationen ut vid badstranden.
Tekniska nämnden önskar att kostnader för bräddningstank, arbete
och demontering av befintligt bräddningsrör utreds.
BESLUT:
Tekniska nämnden delegerade till kommunteknikern att undersöka
kostnader för bräddningstank, arbetskostnader för nedläggning samt
kostnader för demontering av gamla bräddningsledningen från Sandvikens pumpstation.
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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.
§§ 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.
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