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§ 17

SALTVIKS KOMMUN
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Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
12.4.2017

FÖREDRAGNINGSLISTAN

TEKN 17 §/12.4.2017

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:
§ 24 Drift av värmecentralen vid Rangsby skola.
§ 25 Projektkalendern
---------------------

Protokolljustering:
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§ 18

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
12.4.2017

PROTOKOLLJUSTERARE

TEKN 18 §/12.4.2017

I tur att justera protokollet är Bo Timonen och Linus Fagerström.
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Bo Timonen och Berit Hampf.
Protokolljustering sker direkt efter mötet.
------------------------------

Protokolljustering:
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§ 19

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
12.4.2017

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

TEKN 19 §/12.4.2017
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
----------------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 1 /2017
§ 20

ÖVERLÅTELSE AV AVLOPPSLEDNINGAR OCH PUMPSTATIONER TILL NORRA
ÅLANDS AVLOPPSVATTEN AB

TEKN 4 §/11.1.2017
Norra Ålands Avloppsvatten Ab (NAB) äger och sköter idag pumpstationen
i Kroklund och överföringsledningen till Pålsböle.
I Haraldsby vid Färjsundet äger och sköter bolaget pumpstationen vid det
f.d. reningsverket och överföringsledningen därifrån till Godby.
Dessutom har bolaget förnyat och bekostat förnyandet av den del av avloppsledningen längs landsväg 2, Sundsvägen, som måste flyttas då
landsväg 50 byggdes om. Saltviks kommun betalar månatligen en avgift för
det förnyade avloppet enligt avtalet mellan kommunen och NAB. Orkla
Confectionary & Snacks Finland Ab (f.d. Chips Ab) har bekostat flytten av
sin ledning för processvatten.
NAB är berett att ta över resten av stamledningen från Chipsfabriken fram
till NAB´s pumpstation i Haraldsby vid det f.d. reningsverket. På sträckan
finns 2 pumpstationer benämnda Bruksviken norra och Bruksviken södra. I
Bruksviken norra finns det två pumpbrunnar, en för kommunens avloppsvatten och en för processvattnet från fabriken.
Dessutom är NAB berett att ta över överföringsledningen från Kvarnbo till
Haraldsby. På sträckan finns en pumpstation i Kvarnbo vid det f.d. reningsverket.
Efter en kungörelse i tidningarna har en försenad slutreglering med markägarna längs ledningssträckningen gjorts.
Vid kontakt med fabrikschefen på Orkla Ab framkom att Orkla Ab är intresserade av att överlåta sin del av avloppsnätet till NAB.
Enligt avtalet mellan NAB och Saltviks kommun står bl.a. att:
NAB erlägger ingen ersättning för tidigare gjorda investeringar i ledningen
Chips-Haraldsby.
Andel av framtida investeringskostnader betalas enligt de bokade flödena
från respektive intressent i ledningen.
Om stamledningen överlåts till NAB minskar kommunens underhållskostnader och arbetsbelastningen för fastighetsskötarna.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att Saltviks kommun utan
ersättning överlåter kommunens avloppsledning från Chipsfabriken till
Färjsundet inklusive två pumpstationer till NAB. Motivet till att överlåtelsen
sker utan ersättning är att kommunen i annat fall måste betala tillbaka
summan eftersom det motsvarar en nyinvestering för NAB.
Till den del det berör Chipsfabrikens anläggning tecknar NAB separat avtal.
Även överföringsledningen Kvarnbo-Haraldsby inklusive pumpstationen i
Kvarnbo överlåts utan ersättning till NAB med samma motiv som ovan. Det
f.d. reningsverket och tomten kvarstår i kommunens ägo.
Protokolljustering:
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Även elanslutningarna till pumpstationerna överlåts till NAB.
Beslut:
Ärendet återremitterades till kommuningenjören för att utarbeta ett avtalsförslag för övertagandet.
--------TEKN 20 §/12.4.2017
Kommuningenjören har i samarbete med Norra Ålands avloppsvatten Ab
utarbetat ett förslag till överlåtelseavtal.
Avtalsförslaget bifogas kallelsen som bilaga.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att Saltviks kommun utan
ersättning överlåter kommunens avloppsledning från Chipsfabriken till
Färjsundet inklusive två pumpstationer åt NAB. Motivet till att överlåtelsen
sker utan ersättning är att kommunen i annat fall måste betala tillbaka
summan eftersom det motsvarar en nyinvestering för NAB.
Till den del det berör Chipsfabrikens anläggning tecknar NAB separat avtal.
Även överföringsledningen Kvarnbo-Haraldsby inklusive pumpstationen i
Kvarnbo överlåts utan ersättning till NAB med samma motiv som ovan. Det
f.d. reningsverket och tomten kvarstår tills vidare i kommunens ägo.
Även elanslutningarna till pumpstationerna överlåts till NAB.
Beslut:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att Saltviks kommun utan
ersättning överlåter kommunens avloppsledning från Chipsfabriken till
Färjsundet inklusive två pumpstationer åt NAB. Motivet till att överlåtelsen
sker utan ersättning är att kommunen i annat fall måste betala tillbaka
summan eftersom det motsvarar en nyinvestering för NAB.
Till den del det berör Chipsfabrikens anläggning tecknar NAB separat avtal.
Även överföringsledningen Kvarnbo-Haraldsby inklusive pumpstationen i
Kvarnbo överlåts utan ersättning till NAB med samma motiv som ovan. Det
f.d. reningsverket och tomten kvarstår tills vidare i kommunens ägo.
---------

Protokolljustering:
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Dnr: 7 /2017
§ 21

RENOVERING AV TENNISBANAN

TEKN 21 §/12.4.2017
Saltviks kommun har en tennisplan i Kvarnbo. Tennisbanan ägs av Saltviks
kommun och arrenderas av Saltviks Tennisklubb. Den byggdes 2003. Enligt legoavtalet skall tennisklubben sköta verksamheten och det löpande
driftunderhållet.
Det har blivit några svackor i planen och ytbeläggningen är i behov av renovering. Tennisklubben har i slutet på 2015 fått en offert på ny ytbeläggning inklusive spackling av en svacka.
I årets budget finns upptaget medel för ny ytbeläggning som baserar sig på
den tidigare offerten. Kommunen har även beviljats PAF-bidrag utgående
från samma offert.
Vid kontakt inklusive bilder med samma firma konstateras att planen är i
sämre skick än förväntat.
Även en annan firma har besiktat banan. Antingen måste svackorna fyllas
samt fräsas spår för vattenavrinning eller så måste hela planen asfalters
innan ytbeläggning kan ske.
Offerter och sammanställning bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden anhåller om budgetändring så att anslaget för renovering av tennisbanan höjs till 26 000 euro.
Beslut:
Enligt förslag.
---------

Protokolljustering:
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Dnr: 5 /2017
§ 22

YTBELÄGGNING 2017

TEKN 22 §/12.4.2017
Saltviks kommun har begärt anbud på ytbeläggning av Haga Ringväg.
Offerten från Ab Rafael bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antar anbudet från Ab Rafael.

Beslut:
Tekniska nämnden antar anbudet från Rafael Ab, alternativet asfalt,
9,00 euro/m²
----------

Protokolljustering:
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Dnr: 6 /2017
§ 23

ANHÅLLAN OM ATT FÅ GRÄVA INOM VÄGOMRÅDE, IP-CONNECT

TEKN 23 §/12.4.2017
IP-Connect håller på med utbyggnad av fibernätet i Kroklund. För närvarande läggs skyddsrör för fiberkabel längs Kroklundsvägen som är landskapets väg. Nästa etapp i utbyggnaden av fibernätet är att gräva till fastigheterna vilket även innebär att man behöver gräva längs kommunalvägar och kommunens gator i bostadsområdena. De vägar och gator som
berörs är Notplan, Mörslättsvägen, Svedenvägen, Skogshöjden och Solhöjden.
Anhållan bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden godkänner att IP-Connect gräver ner optoslang i bakslänten inom väg- och gatuområdet enligt ansökan. Där privatvägar och
övriga markägare berörs skall respektive väglag och markägare kontaktas.
Lednigen skall placeras så djupt i slänten, under körbanan och under dikesbotten att den inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. Vid eventuella framtida ombyggnader av vägen skall ledningsägaren bekosta nödvändiga flyttningar av ledningen.
Samtliga kostnader för arbetets utförande och eventuella skador på vägen
bekostas av IP-Connect.
Beslut:
Tekniska nämnden godkänner att IP-Connect gräver ner optoslang i bakslänten inom väg- och gatuområdet enligt ansökan. Där privatvägar och
övriga markägare berörs skall respektive väglag och markägare kontaktas.
Lednigen skall placeras så djupt i slänten, under körbanan och under dikesbotten att den inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. Vid eventuella framtida ombyggnader av vägen skall ledningsägaren bekosta nödvändiga flyttningar av ledningen.
Samtliga kostnader för arbetets utförande och eventuella skador på vägen
bekostas av IP-Connect.
Kommunen lägger samtidigt ner skyddsrör för elkabel för framtida utbyte
av befintlig vägbelysning.
Kommuningenjören besiktar vägarna före och efter grävningsarbetet.
--------

Protokolljustering:
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DRIFT AV VÄRMECENTRALEN VID RANGSBY SKOLA
TEKN 24 §/12.4.2017
Saltviks kommun uppför en värmecentral för flis vid Rangsby skola. Värmecentralen skall vara klar till skolstarten.
Byggandet av värmecentralen ingår i tillbyggnaden av Rangsby skola och
sköts av byggnadskommittén.
Tekniska nämnden har hand om driften av värmecentralen
Beslut:
Tekniska nämnden beslöt att driften av värmecentralen skall bjudas ut.
Kommuningenjören tar fram på förslag för anbudsförfrågan och driftavtal till
nästa möte.
---------

Protokolljustering:
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PROJEKTKALENDERN
TEKN 25 §/12.4.2017
Projektkalendern bifogas som bilaga.
Beslut:
Tekniska nämnden antecknade projektkalendern till kännedom efter
smärre justeringar.
---------

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: 20-21 och 24.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 17-19, 22, 23 och 25.
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:
Tekniska nämnden i Saltvik
Saltviks kommun
Lillängs 14
22320 Ödkarby
Paragrafer: 17-19, 22, 23 och 25.
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.
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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.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

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 byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .
forts.
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BESVÄRSANVISNING, forts
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 postadress 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.
----------------------------

Protokolljustering:

