
LEMLANDS KOMMUN

Sammanträdestid Torsdagen den 03.03.2022, kl 18.00 -   19.11

Sammanträdesplats Kommungården i Söderby.

Beslutande Williams Robert, ordförande
Sjögren Joakim, vice ordförande
Holmström Gun
Nordqvist-Alm Gun
Roos Ronny
Uotinen Tiina
-------

Övriga närvarande
Kenneth Rosenberg-Brunila, teknisk chef, föredragande
Andersson Roger, kommunstyrelsens representant
Eriksson Jana, kommunstyrelsens ordförande
Lindfors Julia, kommundirektör
-------

Paragrafer   14 § - 25 §

Underskrifter

Joakim Sjögren
Vice Ordförande

Kenneth Rosenberg-Brunila
Sekreterare

Protokoll-
justering

Ort och tid

Underskrifter

Lemland den 03.03.2022 kl.

Protokollet
framlagt till
påseende

Plats och tid

Intygar

Kommunens elektroniska anslagstavla den 04.03.2022

Kenneth Rosenberg-Brunila, teknisk chef
Utdragets
riktighet
bestyrker

Ort och tid

Underskrift

Lemland den     /      2022

För närmare information om besluten i detta protokoll, kontakta teknisk chef Kenneth Rosenberg-
Brunila per telefon +358 (0)18 349 433 eller mobil +358 (0) 457 313 5250 eller e-post kenneth.rosen-
berg-brunila@lemland.ax.

03.03.2022

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ Nummer
2/2022



Kallelse utfärdad ..............................................................................................................................................  1

14 § Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet ..................................................................  2

15 § Val av protokolljusterare ........................................................................................................................  3

16 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan ........................................................................  4

17 § Delgivningar ............................................................................................................................................ 5

18 § Verksamhetsberättelse för år 2021, Tekniska nämnden .........................................................................  6

- Tekniska Verksamhets berättelse utan ekonomi ........................................................................................... 8

19 § Slutlig fördelning av administrativa kostnader år 2021 ........................................................................  18

- Bokslut och verksamhetsberättelse 2021, fördelningsgrund teknisk administration ...................................  19

20 § Slutlig fördelning av fastighetsskötsel år 2021 ..................................................................................... 20

- Bokslut och verksamhetsberättelse 2021, fördelningsgrund fastighetsskötare ............................................ 21

21 § Slutlig fördelning av lokalvården år 2021 ............................................................................................  22

- Bokslut och verksamhetsberättelse 2021, fördelningsgrund lokalvård .......................................................  23

22 § Personalresurser och arbetsbelastningen för tekniska kansliet för återstoden av år 2021 och
2022 ........................................................................................................................................................... 24

23 § Projektplan och uppföljning av verksamhetsmål 2022 .........................................................................  26

- Projektplan 2022 .........................................................................................................................................  27

24 § ’’Saltkråkan – Förtydligande av investeringsbudget för projekt P205-6’’ ............................................  29

- Saltkråkan skrivelse från föräldrar .............................................................................................................. 30

25 § Vattenanslutning till Björkö, Järsö .......................................................................................................  31

- Björkö vattenledning, Bilaga 1 ...................................................................................................................  35

- Björkö vattenledning, Bilaga2 ....................................................................................................................  36

- Björkö vattenledning, Bilaga 3 ...................................................................................................................  37

- Björkö vattenledning, Bilaga 4 ...................................................................................................................  38

- Björkö vattenledning, Bilaga 5 ...................................................................................................................  39

- Björkö vattenledning, Bilaga 6 ...................................................................................................................  40

- Björkö vattenledning, Bilaga 7 ...................................................................................................................  41

Ändringssökande ............................................................................................................................................  42

LEMLANDS KOMMUN

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

___________________________________________________________________________________

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

03.03.2022 kl. 18:00

Kommungården i Söderby

Ärenden

2/2022
Kallelsenr

Organ



LEMLANDS KOMMUN 

Kallelse utfärdad den 

Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens nätplats www.-
lemland.ax den 24.02.2022. Protokollet finns till påseende från den 07.03.2022 på kommunens elektroniska 
anslagstavla. 

Vice ordförande Joakim Sjögren Teknisk chef Kenneth Rosenberg-Brunila

Intygar

Kenneth Rosenberg-Brunila,
teknisk chef

03.03.2022

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ Nummer
2/2022

Sida 1

http://www.lemland.ax/
http://www.lemland.ax/


LEMLANDS KOMMUN

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet

TN 14§
03.03.2022

Beslutsunderlag:
Kallelsen är tillkännagiven på kommunens elektroniska anslagstavla och ut-
delad den 24.02.2022.
Nämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna (eller deras ersättare)
är närvarande.

BESLUT:
Närvarande var fem ledamöter.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

------------
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LEMLANDS KOMMUN

Val av protokolljusterare

TN  15§
03.03.2022

Bland de närvarande ledamöterna (ej ordförande) samt deras ersättare väljs
två protokolljusterare. Nämnden besluter också om tidpunkten då protokoll-
justeringen äger rum.

BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Holmström Gun och Uotinen Tiina

Protokollet justeras efter sammanträdet.
------------
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LEMLANDS KOMMUN

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

TN 16§
03.03.2022

Nämnden godkänner föredragningslistan med paragraferna 14-25/2022, 
med tillägget att en delgivning lagts till under § 17.

BESLUT:
Nämnden godkänner föredragningslistan
------------
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LEMLANDS KOMMUN

Delgivningar

TN 17 § 
03.03.2022

Tjänsteinnehavarbeslut:
- 21.01.2022, Privatvägsbidrag Västra Söderby väglag 2020. (Avslag)
- 21.01.2022, Privatvägsbidrag, Norra Norrbyvägen 61, 2021. (Avslag)
- 21.01.2022, Privatvägsbidrag, Jungfrun, 2021. (Avslag)
- 21.01.2022, Privatvägsbidrag, Gåsövägen 2020. (Avslag)
- 27.01.2022, Vattenanslutning till fastighet 438-404-4-0, Båtmanstorpet, 
Svinöby
- 27.01.2022, Vattenanslutning till fastighet 438-407-1-50, Åkerlund, Svinö
- 27.01.2022, Vattenanslutning till fastighet 438-407-1-54, Strandro, 
- 04.02.2022, Avtal för nyttjande av digitalt kartmaterial
- 01.03.2022, Ansökan om ersättning för skada på fordon

Tekniska chefens förslag:
Nämnden antecknar ärendena till kännedom. 

*********
BESLUT:
Nämnden antecknar ärendena till kännedom.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

LE/33/2022

Verksamhetsberättelse för år 2021, Tekniska nämnden

TN 18 § 
03.03.2022

Enligt gällande instruktion är nämnden skyldig att uppgöra verksamhetsbe-
rättelse över föregående års verksamhet.

Tekniska chefen har sammanställt ett förslag till verksamhetsberättelse för 
tekniska nämndens verksamhet för år 2021. Den innehåller korta beskriv-
ningar om de olika uppgiftsområdenas verksamhet, beskrivning av målupp-
fyllelser samt ekonomiska fakta.

Personal
Fortsatt personalomsättning på tekniska kansliet, byggnads-, och miljöad-
ministratören har varit tillfälligt anställd under en del av året. Tekniska che-
fen avslutade sin tjänst i september, och kommunteknikern blev t.f. teknisk 
chef till årets slut. I kombination med avsaknad av tydliga strukturer och ru-
tiner samt hög arbetsbelastning har utgjort grunden för ett kämpigt år. Co-
vid-19 pandemin har fortsatt vara en faktor som krävt flexibilitet, energi och
tålamod. 

Servicegruppen har behållit sin besättning. Arbetet har fortgått i så vanlig 
ordning som möjligt med tanke på Covid-19. Under perioder har endast 
akuta åtgärder gjorts inne på enheter för att minska risken för spridning av 
Covid-19.

Sammanfattningsvis har verksamhetsåret bjudit på många utmaningar men 
medarbetarna har med mycket slit hjälpts åt på alla plan för att få verksam-
heten att fungera.
 
Driftsekonomi
Tekniska nämndens nettoram var -609 990 euro. Vid beredningen var ännu 
inte interna kostnader reglerade. Driftsekonomin presenteras på mötet. 

Investeringarna i Lemland:
Tekniska nämnden har inte verkställt alla budgeterade investeringar. 
Det nya daghemmet Smultronbacken i Bengtsböle togs i bruk under året.
Lembötevägen samt Granholmsvägen övertogs av kommunen under året.

Investeringarna i Lumparland:
Tekniska nämnden har inte verkställt alla budgeterade investeringar.
Byte av värmesystem på Lumparlands skola färdigställdes under året.
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LEMLANDS KOMMUN

Ett badrum renoverades på ESB Kappelhagen.

Simstrand och hopptorn vid Svinö stugby, förnyande av hyreslägenheternas 
uteplatser och förebyggande åtgärder i Videungens källare är investeringar 
som inte förverkligades.

Tekniska chefens förslag:
Nämnden omfattar förslaget till tekniska nämndens verksamhetsberättelse 
för år 2021.

*********
BESLUT:
Nämnden omfattar verksamhetsberättelsen. Bokslut behandlas som ett Per
Capsulam beslut, då den interna regleringen av kostnader är fastställd.
-------------

Bilaga: Verksamhetsberättelse 2021, utan ekonomi
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LEMLANDS KOMMUN

LE/33/2022

Slutlig fördelning av administrativa kostnader år 2021

TN 19 § 
03.03.2022

Fr.o.m. den 1.3.2012 ansvarar den gemensamma tekniska nämnden i Lem-
land och Lumparland för fastighets- och anläggningsunderhållet i båda 
kommunerna.

Enligt samarbetsavtalet mellan Lemland och Lumparland fördelas kostna-
derna mellan kommunerna på basen av beslut i nämnd. Under året erlägger
Lumparland kvartalsvis förskott. Vid årets slut erläggs en utjämningsfaktura
baserad på de faktiska förhållandena under året.   

De administrativa kostnaderna för tekniska nämnden för Lemland och Lum-
parland består av kostnaderna för:
- Nämnden
- Tekniska kansliet

Tekniska kansliets personella resurser under 2021 har varit följande:
- Administratör    
- Kommuntekniker           
- Teknisk chef                            

Summa    

De administrativa  kostnaderna  fördelas  sedan enligt  en  nyckel  ut  på  de
olika fastigheterna/objekten/verksamheterna i samarbetskommunerna.

Tekniska chefens förslag:
Nämnden besluter fastställa fördelningen av de administrativa kostnaderna 
enligt bifogad fördelningsgrund.

*********
BESLUT:
Nämnden bordlägger ärendet samt omfattar att bokslut behandlas som ett
Per Capsulam beslut, då den interna regleringen av kostnader är fastställd.
-------------

Bilaga: Intern fördelning Teknisk administration 2021
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LEMLANDS KOMMUN

LE/33/2022

Slutlig fördelning av fastighetsskötsel år 2021

TN 20 § 
03.03.2022

Fr.o.m. den 1.3.2012 ansvarar den gemensamma tekniska nämnden i Lem-
land och Lumparland för fastighets- och anläggningsunderhållet i båda 
kommunerna. Under året erlägger Lumparland kvartalsvis förskott. Vid 
årets slut erläggs en utjämningsfaktura baserad på de faktiska förhållandena
under året.   

Fastighetsskötselns personella resurser under 2021 har varit följande:
 

- Fastighetsskötare  
- Yngre serviceman                

Summa

I enlighet med avtalet är Lumparland garanterad minst 1 heltidsresurs.

Fastighetsskötselns kostnader fördelas sedan enligt en nyckel ut på de olika 
fastigheterna/objekten/verksamheterna i samarbetskommunerna.

Tekniska chefens förslag:
Nämnden  besluter  godkänna  följande  fördelning  av  kostnaderna  för
fastighetsskötseln under år 2021.

*********
BESLUT:
Nämnden bordlägger ärendet samt omfattar att bokslut behandlas som ett
Per Capsulam beslut, då den interna regleringen av kostnader är fastställd.
-------------

Bilaga: Intern fördelning Fastighetsskötsel 2021
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LEMLANDS KOMMUN

LE/33/2022

Slutlig fördelning av lokalvården år 2021

TN 21 § 
03.03.2022

Lokalvården av vissa av kommunens fastigheter sköts av en heltidsresurs 
anställd av Lemlands kommun. Dessa fastigheter är iUNGO, kommungår-
den, Valbohallen, fastighetsskötarnas hall samt servicehuset vid Bengtsböle 
IP.

Lokalvårdens personella resurser under 2021 har varit följande:
 

          - Lokalvårdare             1
Summa 1

Lokalvårdens kostnader fördelas sedan enligt en nyckel ut på de olika fas-
tigheterna.

Tekniska chefens förslag:
Nämnden  besluter  godkänna  följande  fördelning  av  kostnaderna  för
lokalvården under år 2021.

*********
BESLUT:
Nämnden omfattar tekniska chefens förslag till fördelning av kostnader för
lokalvården under år 2021.
-------------

Bilaga: Intern fördelning lokalvård 2021
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LEMLANDS KOMMUN

LE/768/2021

Personalresurser och arbetsbelastningen för tekniska kansliet för åter-
stoden av år 2021 och 2022

TN 97 § 
11.11.2021

Tekniska nämnden har fått information från kommunstyrelsens ordförande
att möjligheten finns att anställa en tillfällig resurs.

Tekniska chefens förslag:
T.f. tekniska chefen lämnar mötet under § 97 och deltar ej i diskussionen
och beslutet.
*********

BESLUT:
Nämnden beslöt att anställa en tillfällig resurs t.o.m. 31.12.2022
-------------

TN 10 § 
18.01.2022

Enligt  beslut  från  möte  den  11.11.2021,  har  tekniska  sektorn  beretts
möjlighet att anställa en extra resurs till avdelning för att avlasta ordinarie
personal.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden ger tekniska chefen samt tekniska nämndens ordförande
i  uppdrag  att  ta  fram  en  kompetensprofil  för  en  tillfällig  resurs  under
återstoden  av  2022.  Kompetensprofilen  bör  beakta  både  behovet  i  den
löpande verksamheten samt pågående och kommande projekt. På basen av
kompetensprofilen gör tekniska chefen en kostnadskalkyl för den tillfälliga
resursen. Baserat på behov (intern eller extern resurs), lediganslås tjänsten
omgående, alternativt läggs ut för anbud alternativt riktad upphandling.
*********

BESLUT:
Nämnden omfattade tekniska chefens förslag.
-------------

TN 22 § 
03.03.2022

Enligt beslut från möte den 18.1.2022, har tekniska nämnden delegerat till
tekniska  chefen  samt  tekniska  nämndens  ordförande  att  se  över
resursbehovet på tekniska avdelningen. 
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LEMLANDS KOMMUN

Genomgången och kartläggningen över vilka resurser som behövs, visar att
den mest effektiva lösningen är en kombination av tjänster. 

Fastighetsskötseln har för 2022 budgeterat för en sommarvikarie under 2
månader. Tekniska chefen föreslår att detta utökas med 2 månader, till totalt
4 månader. 

En extern resurs kommer krävas för projektledning av projekten,
- Vattenledning till Lumpo udd
- Ytbeläggning  av  kommunalvägarna,  Granholmsvägen  samt

Lembötevägen
- Ytbeläggning av GC-bana till daghemmet Smultronbacken
- Asfaltering av innergård skolan

Tekniska chefens förslag:

Tekniska  chefen  föreslår  att  tekniska  nämnden  ber  kommunstyrelsen
omfördela budgeterade personalkostnader från kostnadsställe 810 till 840,
till ett totalbelopp om 7 000 euro. 

Uppskattning ger att kostnaden för projektledning av projekt enligt  ovan
faller  väl  under  gränsen  för  direkt  upphandling,  och  att  de  ryms  inom
rambudgeten.

*********

BESLUT:
Nämnden  omfattar  tekniska  chefens  förslag  och  delger  ärendet  till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

LE/77/2022

Projektplan och uppföljning av verksamhetsmål 2022

TN 23 § 
03.03.2022

Tekniska nämnden skall kontinuerligt följa upp verksamhetsmålen för året.
Tekniska chefen har upprättat en projektplan för 2022.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden tar del av projektplanen för 2022.

*********
BESLUT:
Tekniska nämnden tar projektplanen till kännedom
-------------

Bilaga: Projektplan 2022
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Verksamhet Projektnummer 2022 Projekt januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Budget Prioritet

2022 Saltkråkan asfaltering / färdigställande utemiljö U 15 000 €          

2022 Asfaltering av GC till Smultronbacken, samt innergård skola U 12 000 €          1

2022 Projektering av grundförbättring Norra Norrbyvägen U 5 000 €            7

2022 Projektering av grundförbättring Granövägen U 5 000 €            7

2022 Ytbeläggning Granholmsvägen U 45 000 €          1

2022 Ytbeläggning Lembötevägen U 125 000 €        1

P401 2022 Vattenledningar ospec. 15 000 €          

2022 Lövingsvägen, ca 450 meter (ospec. V-ledning) P U E

P406 2022 Reinvesteringar vatten 15 000 €          

P503-1 2022 Förnyande av maskinparken 25 000 €          

2022 Uppförande av parhus 1 028 000 €    

2022 Planering av detaljplaneväg i Långnäs/Långnäs hamn U 2 000 €            7

2022 Ospecificerad utbyggnad 10 000 €          

2022 Ospecificerad utbyggnad 10 000 €          

2022

Kvalitetssäkra systemstrukturen och arbetsrutiner på tekniska kansliet

genom att färdigställa arbetsplanerna samt nödvändig dokumentation av interna 

rutiner

2022

Säkerställa för verksameheten nödvändiga avtal. Befintliga avtal behöver kartläggas 

och vid behov kompletteras. Rutiner för uppföljning av tidsbundna avtal behöver ses 

över.

2022 Verkställa projekt i enlighet med investeringsbudget

2022 Utreda möjlighet till köp och säljtjänster inom fastighetsskötsel

2022 Antal timmar utöver ordinarie arbetstid per vecka i medeltal per anställd < 2

2022 Taktvätt Lemlands grundskola U 5

2022 Taktvätt daghemmet Gullvivan U 5

2022 Bistå vid avyttring av ungdomslokalen iUngo

2022
Genomföra den beslutade avyttringen av den fristående modulen vid daghemmet 

Bullerboda P E 6

2022 Åtgärda innegården på Lemlands Grundskola

2022 Ytrenovering av Videungens källare

2022 Kanalrensning och OVK enligt plan

2022
Genomföra energieffektiviserande åtgärder på i kommunens fastigheter och 

verksamheter

2022 Uppgöra en verkställighetsplan på vilka alternativ som finns för att tillgodose 

ändamålsenliga och funktionella lokaler för verksamheten på Sveagården

2022 Garantisyn Takmålning Lemlands kommunkansli

2022 Garantisyn Takmålning Lumparlands kommunkansli

Hyreslägenheter 825 2022 Förnyande av plattsättning av uteplatser på Kapellvägen -

2022 Förbättra kvaliteten på gräsplanen (Bengstböle?)

2022 Ta fram långsiktiga underhållsplaner för anläggningarna

2022 Fortsatt förnyande av maskinparken

2022
Framtagnade av förslag till verksamhetsplan för tekniska lokalvården infattande även 

Lumparland

2022 Minska arbetstidsåtgången för gräsklippning

2022 Ytbeläggning Granholmsvägen -

2022 Ytbeläggning Lembötevägen

2022 Asfaltering av Saltkråkans parkering / färdigställande av utemiljö

2022 Upphandla nytt värmeleveransavtal U U U U U U U U 4

2022 Färdigställa utbyggnad av nätet till Nybyggarvägen P P P P

2022
Utreda om och hur många fastighetsägare som är intresserade av att ansluta sig till

närvärmenätet i Söderbyområdet och beräkna kommunens kostnad för detta P P P P

2022 Minska handläggningstiden, ta fram ett helhetspaket för VA-taxor I I E 3

2022 Förnya pumpstation vid Gripen U U E 2

2022 Minska handläggningstiden, ta fram ett helhetspaket för VA-taxor

2022 Garantisyn PLC-byte ARV

Hamnverksamhet 890 2022 Hyra ut 2 båtplatser i Kapellviken -

P Planering/projektering E Entreprenad Grön text = utfört

VP Vägplan I Internt Röd text = ej genomfört

U Upphandling Svart text = kvarstår
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LEMLANDS KOMMUN

LE/84/2022

’’Saltkråkan – Förtydligande av investeringsbudget för projekt P205-
6’’

TN 24 § 
03.03.2022

I budget för 2022 finns det i  investeringsdelen upptaget 15 000 euro för
projekt P205-6. Titeln på projektet är asfaltering av Saltkråkans parkering. I
den  sammanfattande  beskrivningen  av  investeringen  står  följande:
Asfaltering av parkeringen samt färdigställande av uteområde.

I  februari  inkom  en  skrivelse  från  en  förälder  till  barn  på  daghemmet
Saltkråkan, där hon ställde sig frågande till utebelysning och om den var
ändamålsenlig. Tekniska chefen besökte daghemmet och kunde konstatera
att på vissa delar av gården var belysningen bristfällig och på andra delar
saknas belysning helt och hållet. 

Diskussion  inleddes  med  föreståndaren  för  daghemmet,  där  en
prioriteringslista  upprättade  av  verksamheten  efterfrågades  av  tekniska
chefen.  Att  åtgärda belysningen på gården ansågs  av verksamheten vara
högsta prioritet. Föreståndare för daghemmet har 2020 tagit in förslag samt
pris på åtgärdande av belysning, och kostnaden ryms inom fastslagna medel
för investeringen.

Fastighetsskötselns samlade bedömning är att parkeringen inte i dagsläget
är  i  ett  sådant  skick  att  asfaltering  skulle  vara  nödvändig.  Parkeringen
bedöms således uppfylla sin funktion i nuvarande skick.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska  chefens  tolkning  av  den  sammanfattande  beskrivningen  av
investeringen är att  belysningen faller  inom ramen för färdigställande av
utemiljö, och föreslår således att belysningen åtgärdas i första hand och att
asfaltering läggs på framtiden.

*********
BESLUT:
Nämnden  omfattar  tekniska  chefens  förslag,  med  förtydligandet  att
asfalteringen behandlas i budget för 2023.
-------------

Bilaga: Saltkråkan, skrivelse från förälder

24 §
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Från: LK-info 
Skickat: tisdag 8 februari 2022 09:18 
Till: Kenneth Rosenberg-Brunila 
Ämne: VB: Saltkråkan daghem 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Malin Svedberg <malin.f.svedberg@gmail.com> 
Skickat: tisdag 8 februari 2022 07:22 
Till: LK-info <Info@lemland.ax> 
Ämne: Saltkråkan daghem 
Hej, 
Saltkråkan på Järsö behöver få sin utomhusbelysning åtgärdad. Hela vintern har vi fått höra att man 
inte kan vara ute på förmiddagar Och eftermiddagar pga dålig belysning på gården. Dessutom har 
gården Inte varit sandad de senaste gångerna hela gården varit som en isbana!! Barnen och de 
vuxnas arbetsmiljö måste vara fungerande inte minst nu i pandemins tid då utomhusvistelse ska 
prioriteras. 
Mvh 
Malin Svedberg, förälder på Järsö 
Skickat från min iPhone 
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LEMLANDS KOMMUN

LE/154/2018

Vattenanslutning till Björkö, Järsö

TN 25 § 
03.03.2022

Fastighetsägaren  till  fastigheten  417-408-1-25,  inkom  2018  med  en
förfrågan om att kommunen skulle utreda möjligheten till att förse Björkö,
utanför  Järsö,  med  kommunalvatten.  Dåvarande  teknisk  chef  gjorde  en
intressekoll bland fastighetsägarna på Björkö. Av totalt 31 fastighetsägare
svarade 16 stycken att de var intresserade, 5 stycken svarade att de inte var
intresserade, 8 stycken svarade inte, 2 stycken fastigheter är samfälligheter.
Dokumentation saknas för vad som hände med ärendet efter intressekollen.
Sammanställningen över svaren är daterat juni 2019, tjänsten som teknisk
chef lediganslogs i oktober 2019 och det troliga är att ärendet blev vilande.

Fastighetsägaren  till  fastigheten  417-408-1-25,  tog  ånyo  kontakt  med
kommunen i augusti 2020, för besked om hur ärendet fortskred. Dåvarande
teknisk chef svarade att kommunen inte hade möjlighet att utreda ärendet
på grund av Covid-19 pandemin. Fastighetsägaren till fastigheten 417-408-
1-25 erbjöd sig att göra en studie, projektera, samt uppskatta kostnaden för
en vattenledning till norra Björkö.

I augusti 2021 återkom fastighetsägaren till fastigheten 417-408-1-25 med
en  sammanställning  där  han  uppskattade  att  kommunen  skulle  behöva
skjuta till ca 20 000 euro för att förverkliga en ledning till norra Björkö.
Dåvarande  teknisk  chef  svarade  att  kommunen  inte  hade  möjlighet  att
skjuta  till  en  sådan  summa  inom  snar  framtid.  Fastighetsägaren  till
fastigheten 417-408-1-25 frågade då om möjligheten att anlägga en privat
vattenledning till Gränskärs Kubb, och fick svaret att det kommer vara upp
till  tekniska nämnden att  bevilja  anslutning utanför verksamhetsområdet.
En privat ledning skulle således inte gå i land på Björkö. Tekniska nämnde
fick aldrig möjlighet att ta ställning till huruvida de skulle delta i en ledning
eller inte, eftersom tekniska chefen avslutade sitt uppdrag i september 2021
och ärendet ånyo blev vilande.

I januari  2022 tog fastighetsägaren till  fastigheten 417-408-1-25 återigen
kontakt med nuvarande teknisk chef och förhörde sig om status på ärendet.
Fastighetsägaren  till  fastigheten  417-408-1-25  presenterade  de  olika
alternativen  för  hur  en  ledning  kunde  dras.  I  bilagor  syns  ungefärlig
sträckning av ledningen. Sträckningen utgörs av ca 250 meter markledning
på  fasta  Järsö  (kartutdrag,  bilaga  1),  ca  2 000  meter  sjövattenledning
(kartutdrag,  bilaga 2),  ca  400 meter  markledning på  Björkö (kartutdrag,
bilaga 3).
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LEMLANDS KOMMUN

Projektet skulle kunna utföras etappvis, där vattenledningen i första skede
installeras enligt bilagor. I ett andra skede byggs vattenledningen ut för att
även förse södra Björkö med kommunalvatten. 

Mariehamns  Energi  har  planer  för  en  ny huvudledning  till  Björkö,  den
skulle  komma iland på norra  Björkö och vattenledningen skulle  således
kunna dela ledningsdike med denna. Mariehamns Energi har planer på att
bygga vidare med markledning till södra Björkö, så möjligheten finns att
samarbeta för att således hålla nere projektkostnaderna för båda parter.

En sammanställning av en total projektkostnad, som inkluderar både första
och  andra  etappen  enligt  ovan  beskrivning  samt  ett  samarbete  med
Mariehamns  Energi,  visas  i  bilaga  4.  Denna  baserar  sig  på  följande
förutsättningar,

- Fastighetsägaren  till  fastigheten  417-408-1-25  driver  projektet  och
bekostar  projektet  som  en  privat  vattenledning.  Kommunen  står  för
mellanskillnaden (drygt 7 000€) i materialkostnad för att förverkliga en
ledning av tillräcklig dimension för att förse hela Björkö med vatten.

- Kommunen projekterar utbyggnad av vattenledningen till södra Björkö
under 2023.

- Kommunen  löser  in  fastighetsägaren  till  fastigheten  417-408-1-25
privata  vattenledning  enligt  förutbestämd  fastslagen  kostnad  2024,
bilaga 5. 

- Vattenledning  byggs  ut  under  2024  för  att  förse  hela  Björkö  med
kommunalvatten.

Den ekonomiska analysen baseras på en avskrivningstid på 10 år, vilket ger
en potentiell avkastning på 8% för kommunen med ett stabilt kassaflöde.
Beräkningen beaktar inte vattenanslutningar utöver de som anmält intresse
2018. Beräkningen beaktar heller inte fastigheter utanför fasta Björkö. 

Fastighetsägaren till fastigheten 417-408-1-25 föreslår att ledningen utförs i
privat regi, och kommunen löser in ledningen 2024, till 100% av redovisad
projektkostnad. Fastighetsägaren till fastigheten 417-408-1-2 motiverar en
sådan överenskommelse med att han uppskattar kostnaden för projektet till
40%  lägre  än  om  kommunen  förverkligar  projektet  i  egen  regi.  Detta
uppnås  genom  direktupphandling  av  sjöledningen  från  leverantören.
Fastighetsägaren  till  fastigheten  417-408-1-25  ser  även  möjlighet  att
samarbeta med andra privata förläggningar av sjöledning där ett gemensamt
inköp  av  sjöledning  ytterligare  kunde  sänka  kostnaden.  Vidare  kommer
fastighetsägaren  till  fastigheten  417-408-1-25 förskottera  ca  30 000 euro
samt jobba ideellt med projektledningen och anser därför att en inlösen till
100% av redovisat värde är det mest rättvisa alternativet. Tekniska chefen
har  upprättat  en  kalkyl  som visar  projektkostnad  vid  inlösen  till  100%,
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bilaga 6. En inlösen till 100% av redovisade kostnader ger en internränta på
-7% för investeringen. 
Ett  motbud  på  Fastighetsägaren  till  fastigheten  417-408-1-25  förslag
presenteras i bilaga 7, det baseras på en inlösen av den privata ledningen till
85%  av  redovisad  projektkostnad.  En  inlösen  till  85%  av  redovisade
kostnader ger en internränta på -2% för investeringen. 

Tekniska chefens förslag:
Under 2022 är vattenledning till Lumpo udd budgeterad, och en ledning till 
Björkö faller således utanför verksamhetsmålen för 2022. Ett utförande i 
privat regi med fastighetsägaren till fastigheten 417-408-1-25 som projekt-
ledare är att föredra och ger möjlighet till en långsiktig planering för teknis-
ka sektorn med en utbyggnad av ledningen 2024.

Tekniska chefen kan konstatera att en inlösen till 100% inte följer kommu-
nens normala praxis vad gäller inlösen av vattenledningar. En inlösen till 
100% innebär också en särbehandling av ärendet och är således inte en lika-
behandling av kommunens invånare enligt kommunens principer. Enligt 
praxis för inlösen av vattenledning kan ersättning i speciella fall utbetalas 
enligt förhandling med tekniska chefen, en inlösen till 85% skulle kunna 
anses falla inom ramen för förhandling. Fallet är speciellt såtillvida att pro-
jektets storlek möjliggör avsteg från den normala praxisen för inlösen, där 
ersättningen enligt kalkylen i bilaga 4 inte kan anses skälig.  

Tekniska chefen föreslår att tekniska nämnden begär ett principbeslut av 
kommunstyrelsen huruvida projektet är intressant för kommunen. Efter sty-
relsens ställningstagande avser tekniska nämnden förhandla fram ett avtals-
förslag med fastighetsägaren till fastigheten 417-408-1-25, enligt följande 
förutsättningar,

1. En förutsättning för inlösen av vattenledningen är att samtycken finns 
för berörda vatten-, och markområden, samt att eventuella tillstånd från 
berörd miljöbyrå erhålls.

2. Att en formell anhållan om anslutning till kommunens vattenlednings-
nät görs, där en plan för förläggningen av vattenledningen tillsammans 
med erforderliga tillstånd enligt punkt 1 inkluderas. 

3. Att minst 18 fastigheter samt 30 byggnader, förbinder sig att ansluta sig 
till vattenledningen till en anslutningskostnad enligt för anslutningsåret 
gällande taxa. Kalkylerna baserar sig på en total inkomst på anslut-
ningsavgifter om 52 020€ enligt 2022 år taxa för vattenanslutning.

Tekniska chefen föreslår att tekniska nämnden ger ärendet vidare till kom-
munstyrelsen för principbeslut på förverkligande av projektet enligt presen-
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terade förutsättningar, samt huruvida förhandling om avtal med fastighets-
ägaren till fastigheten 417-408-1-25 skall inledas.

*********
BESLUT:
Nämnden omfattar tekniska chefens förslag och delger kommunstyrelsen
ärendet för vidare beredning. Nämnden anser att ett inlösen av den privata
vattenledningen till  ett  värde  av  85% kunde anses  skäligt  i  det  aktuella
ärendet.
-------------

Bilagor: Bilaga 1, Karta ledningssträckning fasta Järsö
Bilaga 2, Karta sjövattenledning Järsö-Björkö
Bilaga 3, Karta ledningssträckning fast Björkö
Bilaga 4, Projektkalkyl, inlösen enligt praxis
Bilaga 5, Kalkyl för inlösen av ledning enligt praxis
Bilaga 6, Projektkalkyl, inlösen 100%
Bilaga 7, Projektkalkyl, inlösen 85%
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LE/154/2018, bilaga 4 Upprättad: 22.02.2022

Kenneth Rosenberg-Brunila, teknisk chef

NPV och 

Internränta

Projekt Björkö

Beskrivning Brunberg, 

vatten till 

Björkö

Planerad start 2022

Avskrivning (år) 10

Ränta 5 %
Årlig 

ökning 

vattenintäkt 2 %

Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Kostnader 7 194,71 €-  5 000,00 €-  52 353,78 €-  -  €              

Intäkter 30 534,64 €  30 534,64 €  1 398,15 €  1 426,11 €  1 454,64 €    1 483,73 €  1 513,40 €  1 543,67 €    

Cashflow 7 194,71 €-  5 000,00 €-  21 819,14 €-  30 534,64 €  1 398,15 €  1 426,11 €  1 454,64 €    1 483,73 €  1 513,40 €  1 543,67 €    

År 2028 är investeringen återbetald

NPV 1 006,41 €  

Internränta 7 %
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LE/154/2018, bilaga 5 Upprättad: 22.02.2022

Kenneth Rosenberg-Brunila

870.0.2 Inlösen av VA-ledningar

Där:
V= uppskattat värde på ledning
x = antagen lednings totala byggkostnad 2021
k =ledningens värde i % för anläggningsåret av x enligt ÅSUB kostnadsindex 
n = ledningens ålder i år
l = andel  av ledningsdike
30 = avskrivningstid för VA-ledningar
r = riskfaktor

Infoga  värden i rutan:
x= 34913,23

k= 98,00 %

n= 2,00

l= 1,00

r= 0,70

Uppskattat värde på ledning: 22 353,78 €

Riktlinjer för inlösen av vattenledning:
- Ledningen kommer att ha minst två anslutningar

- Vid speciella fall kan ersättning utbetalas efter förhandling med tekniska chefen
- Kommunen skall lösa in ledning innan anslutning säljes

- Ledningen skall ha kapacitet till, och täcka ett sådant område att, så många 
anslutningar kan utföras så att ledningens kostnad bärs av framtida anslutningsavgifter

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland, 03.03.2022 § 25 
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LE/154/2018, bilaga 6 Upprättad: 22.02.2022

Kenneth Rosenberg-Brunila

NPV och 

Internränta

Projekt Björkö

Beskrivning

Brunberg, vatten 

till Björkö

Planerad start 2022

Avskrivning (år) 10

Ränta 5 %
Årlig 

ökning 

vattenintäkt 2 %

Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Kostnader 7 194,71 €-           5 000,00 €-  64 913,23 €-  -  €              

Intäkter 30 534,64 €  30 534,64 €  1 398,15 €  1 426,11 €  1 454,64 €  1 483,73 €  1 513,40 €  1 543,67 €  

Cashflow 7 194,71 €-           5 000,00 €-  34 378,60 €-  30 534,64 €  1 398,15 €  1 426,11 €  1 454,64 €  1 483,73 €  1 513,40 €  1 543,67 €  

NPV 9 842,92 €-           

Internränta -7 %
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LE/154/2018, bilaga 7 Upprättad: 22.02.2022

Kenneth Rosenberg-Brunila

NPV och 

Internränta

Projekt Björkö

Beskrivning

Brunberg, vatten 

till Björkö

Planerad start 2022

Avskrivning (år) 10

Ränta 5 %
Årlig 

ökning 

vattenintäkt 2 %

Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Kostnader 7 194,71 €-           5 000,00 €-  59 676,25 €-  -  €              

Intäkter 30 534,64 €  30 534,64 €  1 398,15 €  1 426,11 €  1 454,64 €  1 483,73 €  1 513,40 €  1 543,67 €  

Cashflow 7 194,71 €-           5 000,00 €-  29 141,61 €-  30 534,64 €  1 398,15 €  1 426,11 €  1 454,64 €  1 483,73 €  1 513,40 €  1 543,67 €  

NPV 5 319,01 €-           

Internränta -2 %
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LEMLANDS KOMMUN

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 § kommunal-
lagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

Enligt annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:  

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 är:

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland
Kommunrundan 7
22610 Lemland

Paragrafer:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslu-
tet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet 
skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde 
dagen efter att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades 
på kommunens elektroniska anslagstavla.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av 
den som framställer det.

03.03.2022
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________
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LEMLANDS KOMMUN

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 kom-
munalbesvär 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 är inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet 
sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet 
skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde 
dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publice-
rades på kommunens elektroniska anslagstavla.

Avgift

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i 
lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i för-
valtningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär 
utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärstiden för beslut med stöd av LL om avloppsvattenavgift för landskapet Åland är 30 dagar 
från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då bre-
vet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet skickades, om inte något annat 
påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande
om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska 
anslagstavla.

03.03.2022
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________
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LEMLANDS KOMMUN

Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101  MARIEHAMN

Paragrafer:

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.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshand-
lingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Hand-
lingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Avgift

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i 
lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i för-
valtningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär 
utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

03.03.2022
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________
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