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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 -   

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Katrin Johansson Vice ordf (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) ej § 77 
Jan-Erik Abrahamsson Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Ulf Gustafsson (S) 
Elisabeth Rosengren (S) 
Catarina Flod (M) 
Anders Qvarnström (MP) 

 Magnus Dagmyr (S) § 77 
Vakant (S) 
Britt Kilsäter (M) 
Jörgen Kronsell (MP) 

 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Tommy Mikkelsen 
Ulf Gustavsson 
 

(C) 
(SD) 
(S) § 87 
 

  

Övriga: Ulrika Nordén Johansson 
Magnus Persson 
Peter Hammarström 
Samuel Henningsson 
William Lavesson 
Christina Svensson 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef § 77 
Utredningsingenjör § 77 
VD Netport Science Park § 77 
Projektledare § 87 
Sekreterare 

Utses att justera: Stig Johansson (S)  

Paragrafer: §§ 77, 87  

Justeringsdatum:  2018-04-18 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Stig Johansson 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-04-18 

sid 2 av 6 

 

Anslag/Bevis 
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2018-04-19 Datum då anslaget 
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Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 77 Godkännandebeslut inför tecknande av entreprenadavtal VA-utbyggnad i Granefors 
2015/3810 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att hos kommunfullmäktige äska 6 000 tkr i finansiering till projekt 1540 VA-utbyggnad för 
2018 
 
att finansiering sker genom ökad upplåning 
 
att hos kommunfullmäktige begära en utökning av VA-verksamhetens investeringsbudget 
med 6 000 tkr för 2018 
 
att tekniska nämnden begär godkännandebeslut från kommunstyrelsen till tecknande av 
entreprenadavtal gällande VA-utbyggnad i Granefors 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Genom kommunstyrelsen beslut 2015-11-24 § 269 beviljades starttillstånd för 
projektering och framtagande av förfrågningsunderlag gällande utbyggnad av VA i 
Granefors. Projektet ingick som en del i tekniska nämndens investeringsbudget för 2015 
och 2016 med 9 000 tkr. Tidplanen har skjutits fram vid flera tillfällen och projektet finns 
nu inte upptagen i budget för 2018. 
 
Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag utfördes av konsultfirman WSP 
under 2016. Projekteringsarbetet blev emellertid förlängt på grund av 
markundersökningar där ledningsschakten passerar Granefors Bruks område. 
Förfrågningsunderlaget omarbetades till att omfatta de krav och riktlinjer som 
Miljöförbundet Blekinge Väst ställt när det gäller schakt i förorenad mark. 
 
Förfrågningsunderlaget färdigställdes i februari 2018 och upphandlingen påbörjades efter 
att förfrågningsunderlaget fastställts och annonsering godkänts KSAU 2018-03-13 §71. 
 
Annonseringen är slutförd och 3 anbud har inkommit varvid ledande anbud är på 
9 856 tkr. 
 
För att förhindra ytterligare fördröjning av VA-utbyggnaden och för att uppfylla 
kommunens skyldighet för VA-försörjning i ett större sammanhang (enligt VA-planen) 
behöver finansiering ordnas för projektets genomförande. 
 
Behovet av medel för utbyggnadens genomförande beräknas till 12 000 tkr varav 6 000 tkr 
2018 och 6 000 tkr 2019. Detta omfattar kostnad för entreprenad inklusive extra 
kostnader för hantering av förorenade massor samt en marginal om 10 % för oförutsedda 
händelser. Utöver detta inräknas även kostnader för projektledning, besiktningar, 
marktillträde samt övriga avgifter för tex bygglov och dispenser, se bifogad kalkyl. 
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Eftersom finansiering för projektet ej finns i innevarande års budget behöver därför nytt 
anslag om 6 000 tkr sökas för 2018. Kostnader för resterande belopp söks och hanteras 
inom ramen för 2019 års budget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Peter Hammarström 
Kalkyl 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att följande att-sats läggs till: 
att hos kommunfullmäktige begära en utökning av VA-enhetens investeringsbudget med 
6 000 tkr. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Entreprenadingenjör Peter Hammarström 
VA-chef Marika Mårtensson 
Ekonom Susanne Andersen 
Abonnenthandläggare Liselott Johansson 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
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§ 87 Avtal mellan Karlshamns kommun och E:ON 2016/3079 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att ingå parkeringsavtal mellan Karlshamns kommun och E.ON 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
E.ON har idag en luftledning som går över Jössarinken och som skall grävas ner. För att 
kunna påbörja byggnation av ny isyta på Jössa, behöver ledningen vara nedgrävd och 
pågående detaljplan vara antagen. 
 
När detaljplanen antas för Jössa blir E.ON luftledning olaglig p.g.a. vilken höjd den hänger 
på, den skulle hängt på högre höjd för att vara godkänd för detaljplanelagt område. 
 
Karlshamn kommun vill parallellt innan elledningen är nedgrävd kunna anta detaljplanen. 
E.ON har sökt och fått dispens av Elsäkerhetsverket om att få ha ledningen olaglig när 
detaljplanen antas tills dess att ledningen är nedgrävd. 
 
Ett villkor har varit att vi skall teckna ett parkeringsavtal. Avtalet kräver att vi skall sätta 
upp en skylt när man kör in på området om att explosiv eller brandfarlig vara inte får köras 
in och en höjdavskiljare på 3 m till den stora östra parkeringen, se karta enligt bilaga. 
 
Om avtalet inte tecknas kommer E.ON att överklaga detaljplanen när den antas av 
kommunfullmäktige i maj vilket kommer att fördröja byggstart av ny isyta på Jössa. Det är 
därför viktigt att få avtalet påskrivet så fort som möjligt så att andra processer inte hänger 
upp sig med E.ON. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från projektledare William Lavesson daterad 2018-04-12 
Förslag till avtal mellan Karlshamns kommun och E.ON 
Karta 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare William Lavesson


