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Denna kallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens hemsida
www.saltvik.ax den 12.04.2019. Protokollet finns till påseende från den 18.04.2019 på kommunens
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Tekniska nämnden

§ 18

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

TEKN 18 §/17.04.2019
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Anja Salmén och Bo Timonen.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/85/2019
§ 19

FÖRSLAG TILL NY VATTENLAG, UTLÅTANDE TEKNISKA NÄMNDEN

TEKN 19 §/17.04.2019
Ett nytt förslag till vattenlagstiftning bereds för närvarande hos Landskapsregeringen
(LR). Lagförslaget är ute på remiss och LR har begärt in synpunkter från kommunerna,
vilka ska inlämnas senast 26.04.2019.
Lagens syfte är att trygga användandet av den gemensamma vattenresursen. Vattenanvändande ska ske utan att hindra kommande generationers tillgång till vattenresursen.
Lagförslaget är en ramlag som följer EU:s krav på förvaltningsåtgärder och
ska ersätta gällande vattenlag (1996:61). Befintliga verksamheter ska kunna fortsätta sin
verksamhet om de på sikt minskar sin negativa miljöpåverkan.
Största förändringarna i förslaget är att kraven på Landskapsregeringen
ökar. Landskapsregeringen åläggs att fastställa kvalitetskrav och förbättringsbehov, dvs
gränsvärden måste fastställas. Vattenförekomsterna ska bedömas utifrån sin ekologiska
och kemiska status.
Avsikterna inom avloppsbestämmelserna är att förhindra försämrad vattenpåverkan och sanitära olägenheter. Därmed föreslås ett generellt förbud att leda också
renat avloppsvatten till ytvatten som används för vattentäkt samt en skyldighet att ansluta en fastighet till kommunalt avloppsnät om fastigheten befinner sig inom fastställt verksamhetsområde.
För att undvika skadlig inverkan måste avlopp fungera vilket förutsätter att
både kommunen och ÅMHM ges tillräckliga resurser och befogenheter för övervakning
samt att LR utfärdar bestämmelser om konstruktion och ledning av avloppsvatten i särskilt känsliga områden. LR kan genom landskapsförordning bestämma om allmänna reningskrav för avlopp och om särskilda reningskrav i en viss vattenförekomst eller vattenområde.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden förordar förslaget till ny vattenlag med följande kommentarer:
-

Innan vattenlagen antas ska vattenförordningen vara klar.
Mindre vattenbolag behöver stöd från LR vid skyddsprocesser av deras vattentäkter.
Ifall kommunens tillsynsansvar ökas bör LR stifta lagar som möjliggör uppbärande
av tillsynsavgifter.

Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden konstaterar att remisstiden är alldeles för kort. Nämnden förordar
kommuningenjörens förslag med tillägget att Landskapsregeringens understöd till vattenbolag inte begränsas i vattenlagen.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/124/2019
§ 20

INTERNKONTROLL SK/124/2019

TEKN 20 §/17.04.2019
Internkontrollen görs kvartalsvis och det är kommunstyrelsen tillsammans med kommundirektören har det övergripande ansvaret för organiseringen av den interna kontrollen.
Kommunstyrelsen godkänner årligen de kommunövergripande kontrollmålen som nämnderna och enheterna ska inkludera i sitt arbete med den interna kontrollen.
Enligt riktlinjerna för internkontroll, som antogs av kommunfullmäktige15 §/8.2.2016, så
är det kommunstyrelsen som fastställer kontrollmål för året.
Uppföljning för Tekniska sektorns riskanalys och internkontroll för kvartal 1/2019 enligt
bifogade dokument.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig rapporten till kännedom.
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/135/2019
§ 21

FJÄRRVÄRME ÖSFBK

TEKN 21 §/17.04.2019
En förhöjd energiåtgång vid Östra Saltviks Frivilliga brandkår har konstaterats och uppmätts.
Driften av fjärrvärmecentralen sköts av CG-Engineering och utrustningen levererades av
Veljekset Ala-Talkkari Oy, ett finskt företag från Lapua. RBS Värme AB levererar flisen
till centralen.
Inledningsvis förekom en del problem på grund av luft i systemet. Hebo rör avluftade
systemet och problemen försvann. I början av 2018 bytte CG-Engineering ut frekvensomvandlarna. Beräkningar visar att värmeåtgången ökat efter att byggnaden kopplats
in på fjärrvärmen. I beräkningarna har 1m³ olja beräknats motsvara ca 10.000 kWh. Värmen leds via kulvert från värmecentralen till brandstationen vilket ger en teoretisk värmeförlust om 9,5 W/m beräknat för en Thermo PRO Twin kulvert.
I Rangsby skola är förbrukningen på det stora hela samma som tidigare, eventuellt lite
under tidigare förbrukning.
Dans El och Service har anlitats för att kontrollera det ökade energi åtgången. Protokoll
från undersökningen som hittas bilaga. Vid felsökningen av fjärrvärmemätaren hittades
inget avvikande och enligt protokollet är den totala energiförbrukningen hittills rimlig med
tanke på storleken av fastigheten.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar informationen och protokollet till kännedom.
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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Tekniska nämnden

§ 22

PROJEKTKALENDERN 2019, APRIL

TEKN 22 §/17.04.2019
Bilaga. Projektkalendern 2019, April.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar projektkalendern till kännedom.
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 23

DELGIVNING

TEKN 23 §/17.04.2019
Tekniska nämnden delges information angående nedanstående ärenden:
Tjänstemannabeslut
TJ § 5/2019 Nötvik, privatvägsbidrag för 2018
TJ § 6/2019 Lövstrandsvägen, privatvägsbidrag för 2018
TJ § 7/2019 Låssystem till kommungården och Ödkarby skola
- Antagande av anbud
TJ § 8/2019 Gumåkersvägen, privatvägsbidrag för 2018
TJ § 9/2019 Städning i Västerviken, städbidrag
TJ § 10/2019 Beviljande av uppsägning, personalärende
TJ § 11/2019 Anställande av fastighetsskötare, personalärende
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar informationen till kännedom.
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 18 - 23
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 18 - 23
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:
LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets
beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid
arbetsdomstolen”.
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:
Kommunstyrelsen i Saltvik
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby
Paragrafer: 18 - 23
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem
anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det.

Protokolljustering:
__________________________________________________
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BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning
av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.

Protokolljustering:
__________________________________________________
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
post-adress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia
och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar.
Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
Avgift
Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift uppbärs om ändringssökande har framgång i ärendet.
----------------------------

Protokolljustering:
__________________________________________________

