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§ 19

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
26.3.2015

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Tekn 19 §/26.03.2015
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
------------------------------

§ 20

PROTOKOLLJUSTERARE

Tekn 20 §/26.03.2015
I tur att justera protokollet är Tom Jansson och Agneta Rydström
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Tom Jansson och Tommy Sjöblom
Protokollet justeras direkt efter mötet.
------------------------------

§ 21

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Tekn 21 §/26.03.2015
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:
§ 27 Anhållan om att få disponera en del av Strömma station
§ 28 Avloppsledning till Lagmansby och Bertby
§ 29 Projektuppföljning
------------------------------

Protokolljustering:
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DELGIVNINGAR

Tekn.n 22 §/26.03.2015
Kommuningenjörens tjänstemannabeslut:
Tjänstemannabeslut 8-10/2015. Bidrag för underhåll av privata vägar 2014.
Totalt har 1 899,87 euro utbetalts i bidrag.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar delgivningarna till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
----------

Protokolljustering:

§ 23
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ANTAGANDE AV OFFERTER FÖR YTBELÄGGNING AV VÄGAR MM 2015

Tekn.n 23 §/23.03.2015
Tekniska nämnden har genom riktad anbudsförfrågan till den på orten verkande företaget begärt anbud på ytbeläggning av vägar mm.
Lemminkäinen har meddelat att dom inte kommer att ha verksamhet på
Åland i sommar.
Pris har erhållits både på MJOG 16/100 och asfalt AB 16/100.
På förfrågan om vilken beläggning som rekommenderas har vi fått svaret
att MJOGen är en litet hårdare variant än tidigare varför den fungerar bra
på kommunalvägar men där det är mycket infarter och korsningar där bilar
bryter rekommenderas asfalt. Även på industriområdet rekommenderas asfalt.
Anbudet bifogas som bilaga.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antar offerten från Rafaels.
Beslut:
Anbudet från Rafaels antas. Dessutom beslöts att belägga alla vägar med
asfalt.
----------

Protokolljustering:
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Dnr: 3 /2015
§ 24

ANBUD DÄLDEN TAKBYTE

Tekn.n 24 §/26.3.2015
I 2015 års budget finns upptaget medel för utbyte av yttertaket på ett av
husen i Dälden.
Tekniska nämnden har genom annons begärt anbud på byte av taken.
Inkomna anbud presenteras på mötet.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antar det lägsta anbudet under förutsättning att det
ryms inom budgeten.
Beslut:
Anbudet från Ålands Tak/ Firma Jonas Pittisjärvi antas.
----------

Protokolljustering:
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Dnr: 2 /2014
§ 25

INITIATIV ANGÅENDE VÄGPROJEKT.

Tekn.n 26.2.2015
René Hampf har lämnat in ett initiativ angående övertagande av vägar.
Beslut:
Ärendet remitterades till kommuningenjören för beredning.
--------Tekn.n

§/26.03.2015
I årets budget finns upptaget medel för ombyggnad av privata vägar till
kommunalvägar för att stimulera arbetsmarknaden men det är bundet till
att bidrag erhålls från landskapet. Anhållan är inlämnad men svar har ännu
inte kommit.
Enligt initiativet bör en prioritetsordning bland vägarna göras ifall det blir
aktuellt med ombyggnader.
Ytterligare bör principerna för ombyggnad och övertagande revideras. Enligt nu gällande principer skall väglaget bl.a. bekosta 20 % av ombyggnadskostnaderna och vägen skall uppfylla vissa fastställda krav.
Anhållan om övertagande av privat väg till kommunal väg har inkommit gällande följande vägar:
Västergatan ca 330 meter. Vägen var fram till 1982 klassad som kommunal väg. Då upphörde bosättningen. Nu är två fastigheter bebodda med för
närvarande 7 personer.
Del av Strömmavägen ca 350 meter. Strömmavägen från Saltviksvägen till
inre Verkviken är kommunalväg men inte den del som går till gårdarna i
byn.
Vägen betjänar 3 hushåll med för närvarande 8 personer.
Skatan-Gersbäcken. Väglängd ca 2 150 m enligt ansökan
5 personer är skrivna längs vägen. Vägen betjänar ytterligare 5 personer
som är skrivna på sidovägar. Dessutom betjänar vägen trafiken till Silverskär.
Första delen av vägen ca 550 meter byggdes om av väglaget 2014. Standarden på den ombyggda delen kan jämföras med en kommunalväg.
Långbergsöda-Öjvägen ca 3 500 m. Vägen betjänar 4 hushåll med 7 personer på sidovägar.
Gamla Getavägen ca 1 600 meter. Längs vägen finns 10 fast bosatta fastigheter med total 24 personer. Dessutom finns några stugor och några
obebyggda tomter.
Lövstrandsvägen etapp 1 och 2. Etapp 1 är ca 700 meter. Totalt är vägen
ca 1 300 m. Vägförrättning har hållits. Vägområdet är fastställt.
Vägen betjänar 5 hushåll med 5 personer.
Antalet fast bosatta personer är taget ur befolkningsregistret och gäller situationen 31.12.2014.
Protokolljustering:
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Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden prioriterar vägarna utgående från hur många personer
som betjänas av respektive väg. Förslag till reviderade principer tas fram
till nästa möte.
Beslut:
Ärendet återremitterades till kommuningenjören.
----------

Protokolljustering:

§ 26
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ANHÅLLAN OM UPPSÄTTANDE AV VARNINGSSKYLT FÖR HÄSTAR.

Tekn.n 26 §/26.03.2015
Sigbritt Karlsson har anhållit om varningskylt för häst på Ödkarbyvägen.
Stallet är vid den skarpaste kurvan på vägen där sikten är begränsad. Dom
har bete på andra sidan vägen och korsar därför regelbundet vägen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden beviljar tillstånd att sätta upp en varningsskylt från vardera hållet. Skyltarna bekostas av den sökande. Kommunen bekostar
monteringen av skyltarna.
Beslut:
Enligt förslag.
---------

Protokolljustering:

§ 27
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ANHÅLLAN OM ATT FÅ DISPONERA EN DEL AV STRÖMMA STATION

Tekn.n 27 §/26.03.2015
Byggnadskommittén för brandstation i Saltvik har lämnat in en skrivelse
där man önskar höra med Tekniska nämnden om möjligheten att få hyra,
alternativt fritt disponera två av tre garagen i Strömma depå under den tid
som den nya brandsationens garagedel byggs dvs. 4.5–31.10.2015.
Det finns även ett alternativ att hyra utrymmen på den privata marknaden.
Fastighetsskötarna har under många år arbetat i dåliga lokaler och utan en
fast arbetsplats. Då kommunen köpte Strömma station fick man äntligen
ändamålsenliga lokaler för både personal och material. Hittills är det endast den låga före detta kontorsdelen som inte utnyttjats helt.
Fastighetsskötarna har lämnat in en skrivelse där man motsätter sig att
kommunen upplåter utrymmen åt VSFBK på bekostnad av deras arbetsmiljö.
Byggnadskommitténs och fastighetsskötarnas skrivelser bifogas som bilaga.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden meddelar byggnadskommittén för brandstationen att utrymmet i Strömma depå behövs för tekniska sektorns egna behov.
Tom Jansson anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling och beslut.
Beslut:
Tekniska nämnden avslog enhälligt ansökan. Nämnden konstaterar även
att det skulle tillkomma kostnader för fastighetsskötarna att flytta ut ur
Strömma station.
Paragrafen justerades omedelbart.
---------

Protokolljustering:

§ 28
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AVLOPPSLEDNING TILL LAGMANSBY OCH BERTBY

Tekn.n 44 §/16.5.2013
Projektet är kostnadsberäknat till ca 180 000 euro
Enligt de regler som kommunfullmäktige fastställt skall 40 % bekostas av
anslutningsavgifter, 30 % av landskapsbidrag och 30 % av framtida anslutningar.
För att få 40 % täckningsgrad av anslutningar skulle det behövas 28 anslutningar. Det finns endast 24 fastigheter inom det tänkta utbyggnadsområdet och av dessa har hittills 6 stycken meddelat att de inte vill ansluta sig
till avloppsnätet av olika orsaker. Det beror på att fastigheterna redan har
godkända avloppslösningar, huset saknar vatten eller att man avser att
bygga en enskild anläggning. 2 fastigheter är oklara.
Maximalt blir anslutningsavgiften alltså med nu gällande taxa 46 800 euro
eller ca 26 %.
Landskapsregeringen har ännu inte beslutat om årets bidragsprocent men
det är klart att den kommer att understiga 30 % beroende på minskande
anslag. Enligt muntlig information skulle bidraget röra sig om ca 25 %.
Kommunens andel blir således minst 49 % istället för 30 %. Kommunens
andel av kostnaderna skulle bli ca 88 000 euro. 30 % utgör 54 000 euro.
På grund av att det är mycket berg i området innebär projektet mycket
sprängning med påföljande materialtransporter på bl.a. åkermark.
Det är beräknat att det behövs 3 pumpstationer i huvudledningen samt
dessutom ca 10 enskilda pumpstationer. Driftkostnaderna blir relativt stora
per anslutning. Dessutom måste en väg byggas till en pumpstation som
placeras på en åker.
Projektören Trygve Packaléns skrivelse som bilaga till kallelsen
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden anhåller om kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges direktiv om arbetet med projektet skall fortsätta eller ej eftersom kommunens kostnader för projektet överstiger kostnaderna som fastställts i avloppsplanen.
Beslut:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att avloppsutbyggnaden
till Lagmansby och Bertby inte genomförs pga. höga bygg- och driftkostnader samt komplicerade tekniska lösningar
--------Kmst 171 §/27.6.2013
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige enligt tekniska nämndens beslutsförslag.
Därtill föreslår kommunstyrelsen följande budgetändring på kontot:
Utbyggnad av avloppsnätet i delar av Lagmansby och Bertby
Investeringsdelen:
 Kostnadsanslaget om 175.000 € stryks
 Intäktsanslaget om 55.000 € stryks
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet.
Protokolljustering:
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--------------------------Kmst 201 §/17.6.2013
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att fullfölja projektet.
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till tekniska nämnden för
 att göra omplaneringar och se över alternativa dragningar för att få
en lägre kostnad,
 att vidtala alla fastighetsägare för att höra deras vilja att ansluta
sig.
--------------------------Tekn.n 30 §/15.5.2014
Nämnden tog del av protokollet från mötet. Sammanfattning av mötet:
Projektören kontaktas för att se över en ny lösning där avloppet dras så
långt som möjligt längs vägarna och öster om Strömbergsvägen. Vid projekteringen tas kontakt med alla markägare och syn hålls på platsen.
Ny intresseanmälan lämnas in.
---------Tekn.n 49 § /21.8.2014
Projektören Trygve Packalén har gjort en ny projektering. Karta och kommentarer bifogas som bilaga.
Beslut:
Tekniska nämnden beslöt återremittera ärendet till kommuningenjören för
att utreda en lösning med 2 lokala mindre avloppslösningar för några hus
där man visat intresse för anslutning. Dessutom skall utredas om landskapets bidrag kan överföras till en sådan lösning.
--------Tekn.n 56 §/18.9.2014
Kommuningenjören har varit i kontakt med miljöbyrån på landskapet. Det
visade sig finnas möjlighet att ändra projektet för vilket bidrag har beviljats.
Trygve Packalén har utrett ändring av projektet till två separata avloppssystem. Kostnaderna uppskattas bli ca 45 000 euro för ett avlopp med 4 anslutningar och ca 54 000 euro för det andra avloppet med 3 anslutningar.
Utredningen bifogas kallelsen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår att projektet inte skall genomföras eftersom
kostnaderna är höga och de beräknade anslutningskostnaderna inte uppgår till 40 % som slagits fast i Saltviks kommuns avloppsplan.
Beslut:
Förslaget godkändes enhälligt.
-----------------Kmst 266 §/20.10.2014
Projektören Trygve Packaléns skrivelse som bilaga till kallelsen.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige enligt tekniska nämndens beslutsförslag.
Protokolljustering:
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Därtill föreslår kommunstyrelsen följande budgetändring på kontot:
Utbyggnad av avloppsnätet i delar av Lagmansby och Bertby
Investeringsdelen:
 Kostnadsanslaget om 181 244 € stryks
 Intäktsanslaget om 55 000 € stryks
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet till tekniska nämnden med
begäran till landskapsregeringen om förlängning av tiden med ett år för att
erhålla bidrag.

Kmst 68 §/9.3.2015
Landskapsregeringens beslut gällande förlängning av redovisningstiden till
31.12.2015 bifogas sammanträdeskallelsen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet till tekniska nämnden för
handläggning.
---------------------------------------------Tekn.n 28 §/26.03.2015
Beslut:
Tekniska nämnden beslöt skriftligt kontakta de boende i området för att
åter undersöka intresset för att ansluta sina fastigheter.
----------

Protokolljustering:

§ 29
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
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PROJEKTUPPFÖLJNING

Tekn. n 29 §/ 26.03.2015
Beslut:
Tekniska nämnden gick genom projektkalendern
----------

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: 19-24, 26-29.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 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: 19-24, 26-29.

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 lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
----------------------------

Protokolljustering:

