SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

Teknik- och klimatnämnden

Plats och tid

Norrtäljesalen tisdagen den 25 augusti 2020 kl. 15:00-17:10

Beslutande

Ledamöter

Tommy Lundqvist (C) (ordförande)
Henrik Hedensiö (M) (vice ordförande)
Sverker Nyman (S) (2:e vice ordförande)
Susanne Lippert Enquist (M)
Åsa Wärlinder (C)
Robert Lönnqvist (S)
Morgan Kjelldahl (SD)
Ingela Brinkefeldt (V)
Veronika Areskoug (L)

Ersättare

Cecilia Strokirk (M) (på distans)
Sofia Händel (C) (pd)
Bengt Jansson (C) (pd)
Tage Sundblom (S) (pd)
Johannes Folkesson (V) (pd)
Kai Larsson (MP) (pd)
Thomas Högbom (SD) (pd)

Övriga närvarande

Justerandes sign

Mats Albrektsson (M) (på distans)
Per Hansson (L) (pd)
Roine Wallin (L) (pd)
Anders Lidén (S) (pd)
Mats Pernhem (tf. teknisk direktör)
Petter Andersson (Nämndsekreterare)
Mats Boman (nämndsekreterare)
Nicklas Åkerberg-Salmin (L) (politisk sekreterare)
Fredrik Lidby (ROOP) (politisk sekreterare (pd)
Kenneth Eriksson (projektstrateg (pd)) §§68-70
Linda Börjesson (avdelningschef, strategisk planering) §§68-72
Dan Sjöberg (teknisk förvaltare) §§68-69
Olle Pettersson (konsult) §§68-69
Anders Gelander (avdelningschef, VA-avdelningen (pd)) §§73-79
Ilona Gisleskog (controller (pd)) §§74-79
Jessica Eisenring (projektledare (pd)) §§74-79
Catherine Andersson (projektchef (pd)) §§75-79
Mikael Söderström (konsult (pd)) §§68-78
Hanna Leife (hållbarhetsstrateg (pd)) §72
Iryna Cöster (controller) §71
Christina Lundh (enhetschef, VA-avdelningen (pd)) §§74-76
Sofia Nilsson (projektledare (pd)) §74
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

Teknik- och klimatnämnden

Justerare

Sverker Nyman (S)

Justeringens plats och tid

Kommunstyrelsekontorets kansli , 2020-08-31 12:00

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§68-82

Mats Boman
Ordförande
Tommy Lundqvist (C)
Justerande
Sverker Nyman (S)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Teknik- och klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-25

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontorets kansli

Datum för anslags nedtagande

2020-09-15

Underskrift
Mats Boman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

Teknik- och klimatnämnden

Ärendelista
§68

Val av justerare

§69

Informationsärenden

§70

Bolagisering av VA och renhållnings-verksamheterna

§71

Månadsrapport per maj 2020 för Teknik- och klimatnämnden

§72

Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun

§73

Borttagande av ÅVC-avgifter för ideella föreningar och stiftelser som
arbetar med återbruk.
Investering 2020 i VA-anläggning i Älmsta, etapp 2

§74
§75
§76
§77
§78
§79
§80

Tilläggsinvestering 2020 för mindre investeringar i befintlig VAanläggning
Infodring av befintlig vattenledning del av Ekvägen Hallstavik
Tilläggsanslag 2020 för Rimbo Avloppsreningsverk – delprojekt
ombyggnation rötkammare
Investeringsanslag 2021 för Rimbo Avloppsreningsverk – slamhantering,
torrslamsilo samt septisk mottagning
Dricksvattenförsörjning norra kommundelen

§81

Avsägelse av ersättare i teknik- och klimatnämndens arbetsutskott Roine
Wallin (L) och val av ny ersättare
Redovisning av delegationsbeslut

§82

Meddelanden för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

Teknik- och klimatnämnden

§68

Val av justerare
Beslut
Teknik- och klimatnämnden utser Sverker Nyman (S) att tillsammans med ordförande justera
protokollet. Justering äger rum på kommunstyrelsekontorets kansli den 31 augusti 2020.

Beslutet ska skickas till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

Teknik- och klimatnämnden

§69

Informationsärenden
Sammanfattning av ärendet
Dan Sjöberg och Olle Pettersson informerar om energibesparande åtgärder för fastigheter.

Beslutet ska skickas till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

Teknik- och klimatnämnden

§70

Dnr TKN 2020-476

Bolagisering av VA och renhållnings-verksamheterna
Beslut
Teknik- och klimatnämnden lämnar förslaget om bolagisering av VA- och
renhållningsverksamheterna utan erinran och överlämnar ärendet för beslut i kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har lämnat förslag på bolagisering av kommunens VA- och
renhållningsverksamhet. Förslaget innebär att kommunens ansvar som huvudman för allmänna
vatten- och avloppsanläggningar enligt vattentjänstlagen och kommunens renhållningsansvar enligt
miljöbalken överförs från kommunen till ett av Norrtälje kommunhus AB helägt aktiebolag. Detta
ansvar är idag delat mellan kommunstyrelsen (ägande) och teknik- och klimatnämnden (drift). Vid en
bolagisering enligt förslaget överförs detta ansvar från kommunen till bolaget. Det innebär att
omfattningen av Teknik- och klimatnämndens ansvar minskar i motsvarade mån. Vid en bolagisering
överförs de tillgångar, skulder, kostnadsansvar och intäkter som är kopplade till driften av VA- och
renhållningsverksamheterna från Teknik- och klimatnämnden till bolaget. Det innebär en
motsvarande påverkan för nämnden i ekonomiskt avseende. Eftersom VA- och
renhållningsverksamheterna i stor utsträckning har samma kunder finns det samordningsfördelar att
bilda ett för verksamheterna gemensamt bolag. Synergieffekterna består främst av gemensam
administration, kundtjänst och register.

Beslutsunderlag
Tjut VA-renhållningsbolag TKN 200825
Bilaga 1 och 2. §83 KSAU Bolagisering av VA och renhållningsverksamheterna

Beslutande sammanträde
Deltar ej i beslut
Ingela Brinkefeldt (V) meddelar att vänsterpartiet ej deltar i beslutet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtandes förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret
Projektstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

Teknik- och klimatnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

Teknik- och klimatnämnden

§71

Dnr TKN 2020-5

Månadsrapport per maj 2020 för Teknik- och klimatnämnden
Beslut
Teknik- och klimatnämnden godkänner månadsrapport Maj 2020 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
TKNs månadsrapport per maj fokuserar på rapportering av uppdrag inom respektive målområde,
ekonomisk uppföljning med helårsprognos samt konsekvenser av coronapandemin. Teknik- och
klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på 457 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre
med 2 177 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 1 720 tkr. Renhållningens och VA
verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare års överskott. Per 31 december
2019 fanns det 3 495 tkr i överskott på VAs balanskonto från år 2015 och 2016 och 9 367 tkr på
Renhållningens balanskonto för avsättning för täckning av deponi. Överskott och underskott i
VAverksamheten ska jämnas ut inom en tre års period.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande månadsrapport maj
Månadsrapport Maj
§50 TKNAU Månadsrapport maj 2020 för Teknik- och klimatnämnden

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtandes förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Teknik- och klimatnämnden
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 8 / 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

Teknik- och klimatnämnden

§72

Dnr TKN 2020-433

Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anta miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun enligt bilaga 1.
2. Antagen miljö- och klimatstrategi ersätter tidigare Klimat- och miljöprogram för Norrtälje kommun
(KF 2018-04-16 § 53).
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inarbeta följande punkter i miljö- och klimatstrategin:
- Avsnittet kretslopp ska ta upp tankarna om en modern återbruksanläggning och kommunens och
civilsamhällets roller vid bygge och drift.
- I frågan om den digitala utvecklingen ska bredbandsutbyggnaden på landsbygden nämnas.
- En informationskampanj som syftar till att uppmuntra konsumtion av tjänster och upplevelser istället
för industriprodukter ska inkluderas.
- GC-programmet ska skrivas om för att sätta fokus på landsbygdens skolor.
- Ett resonemang kring möjligheterna att finna incitament för ökad anslutning till fjärrvärme ska
inkluderas.
- Ett resonemang kring politikens och förvaltningens respektive roller – och vem som ska göra vad –
ska inkluderas.
- Att provtagning av sjöar ska påbörjas inom kort i hela kommunens tillrinningsområde.
- Målet om livsmedel i kommunens verksamhet revideras så att det framgår att det utöver ekologiskt
även ska vara närodlat.
- Landsbygdsprogrammet ska behandlas i strategin.
- AGENDA MÅLET 14 (Hav och marina resurser) med det nationella miljömålet: HAV I BALANS
SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD skall lyftas in i Norrtälje kommuns Miljö och
klimatstrategi.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun ska:
-inrikta kommunens miljö- och klimatrelaterade arbete på lite längre sikt och vara referensdokument
för kommunens ambitioner och fokus i miljö- och klimatarbetet,
-vägleda nämnderna/förvaltningskontoren i deras bedömningar av hur de kan bidra till aktuella mål
och prioriteringar på området,
-utgöra stommen i den årsvisa styrning som kommer till uttryck i form av inriktningsmål och uppdrag
samt resursfördelning i Mål & Budget – genom att utifrån strategin bedöma vad som respektive år
behöver göras ”härnäst”,
Uppföljningen av de prioriterade åtgärderna som väljs ut till Mål och Budget görs i delårsrapporter
och årsredovisningen, med referens till strategins övergripande inriktning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

Teknik- och klimatnämnden

Det är inte beslutet om strategin i sig, utan graden av efterlevnad av strategin i kommunens ordinarie
verksamhet, som säkerställer att vi lyckas med vårt övergripande mål och ambitionsnivå inom miljöoch klimatområdet.

Beslutsunderlag
200721_Tjut_TKN_Miljö- och klimatstrategi
200806_Miljö- och klimatstrategi v. 1.1_inför TKN-beredning_rev inkl Trygghets- och
säkerhetskontorets inspel
§51 TKNAU Miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att nämnden ska besluta enligt teknik- och klimatnämndens
arbetsutskotts förslag men med följande formulering och ändring:
"Kommunstyrelsen får i uppdrag att inarbeta följande punkter i miljö- och klimatstrategin:
- Avsnittet kretslopp ska ta upp tankarna om en modern återbruksanläggning och kommunens och
civilsamhällets roller vid bygge och drift.
- I frågan om den digitala utvecklingen ska bredbandsutbyggnaden på landsbygden nämnas.
- En informationskampanj som syftar till att uppmuntra konsumtion av tjänster och upplevelser istället
för industriprodukter ska inkluderas.
- GC-programmet ska skrivas om för att sätta fokus på landsbygdens skolor.
- Ett resonemang kring möjligheterna att finna incitament för ökad anslutning till fjärrvärme ska
inkluderas.
- Ett resonemang kring politikens och förvaltningens respektive roller – och vem som ska göra vad –
ska inkluderas.
- Att provtagning av sjöar ska påbörjas inom kort i hela kommunens tillrinningsområde.
- Målet om livsmedel i kommunens verksamhet revideras så att det framgår att det utöver ekologiskt
även ska vara närodlat.
- Landsbygdsprogrammet ska behandlas i strategin.
- AGENDA MÅLET 14 (Hav och marina resurser) med det nationella miljömålet: HAV I BALANS
SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD skall lyftas in i Norrtälje kommuns Miljö och
klimatstrategi."
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med teknik- och
klimatnämndens arbetsutskotts förslag, med Tommy Lundqvists (C) ändringsyrkande, och finner att
nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

Teknik- och klimatnämnden

§73

Dnr TKN 2020-330

Borttagande av ÅVC-avgifter för ideella föreningar och stiftelser som
arbetar med återbruk.
Beslut
Teknik- och klimatnämnden beslutar:
Anta riktlinjerna för borttagande av ÅVC-avgift för ideella föreningar och stiftelser som arbetar med
återbruk enligt bilaga 1 till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande avseende riktlinjer för
borttagande av ÅVC-avgifter för ideella föreningar och stiftelser som arbetar med återbruk från den
tredje augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet
För att underlätta de ekonomiska kostnaderna för ideella föreningar och stiftelser som driver
återbruksfrämjande verksamheter så föreslås riktlinjer antas som innebär att aktörerna kan söka ett
stöd från kommunen i form av undantag från ÅVC-avgiften.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande avseende borttagande av ÅVC-avgifter för idéella föreningar och stiftelser som
arbetar med återbruk
Bilaga 1 - Riktlinjer för kommunalt övertagande av kostnader för ÅVC-avgifter för ideella föreningar
och stiftelser som arbetar med återbruk
Bilaga 2 - Ansökan sponsoravtal
Bilaga 3 - Protokollsutdrag från TKN den andra juni 2020 Birttagande av ÅVC-avgift för...
Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 augusti 2020
§52 TKNAU Borttagande av ÅVC-avgifter för ideella föreningar och stiftelser som arbetar med
återbruk.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Sverker Nyman (S) och Henrik Hedensiö (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Sverker Nyman (S) och Henrik Hedensiö (M), och finner att
nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Renhållningsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och klimatnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

Teknik- och klimatnämnden

§74

Dnr TKN 2020-432

Investering 2020 i VA-anläggning i Älmsta, etapp 2
Beslut
Teknik och klimatnämnden föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anslå 28 000 tkr för åtgärder i VA-anläggningen i Älmsta
2. Investeringen finansieras med egna medel
3. Uppkomna driftkostnader inkl kapitalkostnader om 976 tkr från och med 2024 finansieras inom VAkollektivet

Sammanfattning av ärendet
Förnyelse av Älmstas ledningsnät är en prioriterad åtgärd i Norrtälje kommuns VA-plan 2020. Det är
stora problem med tillskottsvatten till Älmsta ARV vilket leder till utsläpp av orenat spillvatten via
bräddningar. Kommunen har fått två förelägganden från Länsstyrelsen gällande åtgärder av
tillskottsvatten. Äskandet avser täcka kostnader för åtgärder av redan kända problem till
tillskottsvattnet, ytterligare utredning för att identifiera källor till tillskottsvatten och åtgärder av dessa.
En förnyelseplan för Älmsta ledningsnät behöver i detta arbete tas fram.

Beslutsunderlag
Tjut TKN 2020-432_Investering i VA-anläggning i Älmsta etapp 2
Investeringskalkyl Älmsta etapp 2
§53 TKNAU Investering 2020 i VA-anläggning i Älmsta, etapp 2

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Henrik Hedensiö (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Henrik Hedensiö (M), och finner att nämnden beslutar i
enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
VA-chef
Förvaltningsdirektör
VA-controller
Verksamhetssamordnare VA
Handläggare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

Teknik- och klimatnämnden

§75

Dnr TKN 2020-365

Tilläggsinvestering 2020 för mindre investeringar i befintlig VAanläggning
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anslå ytterligare 4,95 mkr för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning under 2020.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
3. Uppkomna kapitalkostnader för hela investeringen (ca 1 533 tkr/år 1) finansieras inom VAkollektivet genom brukningsavgifter.

Sammanfattning av ärendet
VA-avdelningen har fått beviljat 15 mkr och ansöker om ytterligare 4,95 mkr från kommunstyrelsens
anslag för investeringar år 2020. Investeringarna avser mindre reinvesteringar i befintlig VAanläggning och anslaget möjliggör rationell hantering av dessa typer av åtgärder löpande under
2020.

Beslutsunderlag
Tilläggsinvestering mindre investeringar 2020 TKN
§54 TKNAU Tilläggsinvestering 2020 för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtandes förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.
V deltar ej i beslutet.

Beslutet ska skickas till
Handläggare av tjänsteutlåtandet
Verksamhetssamordnare VA-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och klimatnämnden

§76

Dnr TKN 2020-193

Infodring av befintlig vattenledning del av Ekvägen Hallstavik
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anslå investeringsmedel om 3 mkr för renovering av befintlig vattenledning på del av Ekvägen i
Hallstavik.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsen anslag för investeringar år 2021.
3. Drift- och kapitalkostnader finansieras inom VA-kollektivet.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska kontoret/VA-avdelning enhet Rörnät ansöker om investeringsmedel på tre miljoner kronor
för att kunna renovera befintlig vattenledning på del av Ekvägen i Hallstavik.
Vattenledningen är i dåligt skick och ett flertal vattenläckor har under åren uppkommit. För att
undvika fler framtida vattenläckor på ledningen så är behovet av renovering stort. Renoveringen
kommer att genomförs med schaktfri metod för att minimera störningar för boende, trafikanter och
andra som kan komma att beröras av ledningsrenoveringen. Med en schaktfri metod så minskas
koldioxidutsläppen, det blir mindre åverkan på marken och arbetet går fortare än med traditionell
schaktning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Ekvägen Hallstavik 2020-193 (002)
§55 TKNAU Infodring av befintlig vattenledning del av Ekvägen Hallstavik

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtandes förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Förvaltningsdirektör
VA-chef
Handläggare av tjänsteutlåtandet
Verksamhetssamordnare VA-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Teknik- och klimatnämnden

§77

Dnr TKN 2020-396

Tilläggsanslag 2020 för Rimbo Avloppsreningsverk – delprojekt
ombyggnation rötkammare
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anslå ytterligare tilläggsanslag om 16,5 mkr för upprustning och kapacitetshöjning av rötkammare,
förnyelse av styr- och reglersystemet samt en ny externslammottagning. Med de tidigare beviljade
6,5mkr (beslut KS2017001540§208) och 2mkr (beslut KS2019-646§110) ger detta 25 mkr totalt.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsen anslag för investeringar år 2021
3. Drift- och kapitalkostnad är 1,4 mkr årligen, och finansieras inom VA-kollektivet.

Sammanfattning av ärendet
Utveckling och underhåll av Rimbo ARV har under lång tid hämmats beroende på osäkerhet om
verkets framtida användning och lokalisering. Det dåliga skicket har bland annat mynnat ut i att
kommunen blivit anmäld för miljöbrott på grund av för höga utsläpp av kväve, fått föreläggande från
länsstyrelsen gällande nyttjande av biogasen samt under ett flertal år fått allvarliga anmärkningar av
skyddsombud kring personalens arbetsmiljö. För att komma tillrätta med dessa problem togs
konceptet till 3 delprojekt fram:
1. Delprojekt Arbetsmiljö och ventilation
2. Delprojekt Förbättrad kvävereduktion
3. Delprojekt Ombyggnation av rötkammare för användning av producerad biogas
Förutsättningarna som då gavs var att endast de nödvändigaste investeringarna skulle genomföras,
investeringarna skulle skrivas av på 10 år samt att dimensionerande belastning på verket skulle vara
7 000 pe. Anslagna medel var ursprungligen 6,5 mkr med ett senare givet tilläggsanslag på 2 mkr.
Projektet handlades upp under 2018 som en samverkansentreprenad med ABT06 som Allmänna
bestämmelser.
Delprojekt 1 och 2, Arbetsmiljö/ventilation och Förbättrad kvävereduktion, är nu i det närmaste klara.
I samband med förprojekteringen av delprojekt 3 Rimbo Rötkammare har, i samråd med projektets
styrgrupp, förutsättningarna väsentligen förändrats.
Rimbo ARV skall nu ej omlokaliseras varför kommande projekt ska genomföras med god
framtidssäker praxis samt med en minsta framtida belastning om 10.000 pe. Anledningen till denna
kursändring är att bostadsbyggandet i Rimbo visat sig ske i snabbare takt än tidigare prognoser,
samt att man upptäckt ett avlastningsbehov av Lindholmen ARV under kommande ombyggnad.
Utöver dessa ändrade förutsättningar har även förprojekteringen kunnat visa på att delar av verket är
i sämre skick än förväntat och behöver bytas ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 17 / 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25

Teknik- och klimatnämnden

VA-avdelningen önskar därför utöka del 3 i projektet med de nya förutsättningarna i åtanke. De hittills
ansökta medlen om 8,5 mkr kommer inte att kunna tillgodose behovet enligt de nya
förutsättningarna. Därför anhålls om att man nu utökar denna kostnadsram till 25 mkr. Den nu
liggande kostnadsuppskattningen är sprungen från den kalkyl som nuvarande entreprenör upprättat
inom ramen för fas 1 i detta delprojekt. Kostnadsökningarna är så stora mot ursprunglig förfrågan att
entreprenaden måste konkurrensutsättes igen, och ytterligare medel tilldelas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rimbo ARV Rötkammare tilläggsanslag TKN 2020-396
Bil 1_Investeringskalkyl Rimbo ARV Rötkammare tilläggsanslag A
§56 TKNAU Tilläggsanslag 2020 för Rimbo Avloppsreningsverk – delprojekt ombyggnation
rötkammare

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtandes förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Verksamhetssamordnare VA-avdelningen
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§78

Dnr TKN 2020-397

Investeringsanslag 2021 för Rimbo Avloppsreningsverk –
slamhantering, torrslamsilo samt septisk mottagning
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anslå 19 mkr för uppförandet av ny septisk mottagning samt slamsilo för avvattnat slam på Rimbo
avloppsreningsverk.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsen anslag för investeringar år 2021
3. Drift- och kapitalkostnader uppgår till 1,5 mkr årligen och finansieras inom VA-kollektivet.

Sammanfattning av ärendet
Huvudsyftet med projektet är följande:
1. Bygga en septisk mottagning som i dagsläget saknas i Rimbo (nödlösning finns dock på plats i
form av latrinkvarn) för att kunna bli den naturliga avlämningsplatsen för trekammarbrunnar i området
samt även avlasta Lindholmen ARV under dess ombyggnation.
2. Anlägga en sluten slamsilo för lagring och utlastning av avvattnat slam. Dels kommer lukten från
slamplattan att försvinna och dels behöver man inte genomföra dyra underhållsåtgärder på befintlig
slamplatta som i stora delar är uttjänt.
Den nya enheten för septisk mottagning är en förutsättning för att verket ska kunna avlasta
Lindholmen avloppsreningsverk under dess ombyggnation. Man fortsätter även med att förbättra
arbetsmiljön och säkerheten i verket, i och med att även ventilation och styrskåp blir nytt.
En ny slamsilo är en framtidssäkrande åtgärd då hårda krav på luktreducering kan förväntas i och
med det förestående antagandet av den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Rimbos centrala delar.
Befintlig slamplatta är också i dåligt skick och kommer att alstra underhållskostnader om den inte
byts ut inom överskådlig framtid.
Detaljprojektering och upprättande av handlingar kommer att ske under första delen av 2021, för att
sedan genomföra byggfasen under 2022. Projektet bedöms då kosta 19 mkr och stå färdigt under
hösten 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Rimbo slamhantering torrslamsilo samt septisk mottagning TKN2020-397
Bil 1_Förstudierapport Rimbo slamhantering
Bil 2_Förstudieskiss Rimbo slamhantering
Bil 3_investeringskalkyl Rimbo slamhantering
§57 TKNAU Investeringsanslag 2021 för Rimbo Avloppsreningsverk – slamhantering, torrslamsilo
samt septisk mottagning
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Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtandes förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Verksamhetssamordnare VA-avdelningen
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§79

Dnr TKN 2019-874

Dricksvattenförsörjning norra kommundelen
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
1. Kommunstyrelsens presidium beslutar bevilja 800 tkr till förstudie enligt tjänsteutlåtande.
2. Finansieringen sker genom att ekonomiskt belasta de nya anläggningarna när dessa är
färdigbyggda och resultera i kapitalkostnader som finansieras av VA-verksamheten genom
brukningsavgifter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen behöver säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen för norra kommundelens orter
Grisslehamn, Herräng, Hallstavik, Skebobruk och Älmsta. Det finns olika problematik med
dricksvattenkvalitet och kvantitet. En förstudie behöver påbörjas för att utreda vilken strategi och
teknisk lösning som är lämplig för orterna. Olika alternativ behöver jämföras så att rätt beslut kan tas
för att skapa en långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning.

Beslutsunderlag
Rev. tjut TKNAU 2019-874
Investeringskalkyl 50år
§58 TKNAU Dricksvattenförsörjning norra kommundelen

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Sverker Nyman (S) och Henrik Hedensiö (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets
tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Sverker Nyman (S) och Henrik Hedensiö (M), och finner att
nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
VA-chef
Förvaltningsdirektör
VA-controller
Verksamhetssamordnare VA
Handläggare
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§80

Dnr TKN 2020-118

Avsägelse av ersättare i teknik- och klimatnämndens arbetsutskott
Roine Wallin (L) och val av ny ersättare
Beslut
Veronika Areskoug (L) väljs som ny ersättare i teknik- och klimatnämndens arbetsutskott.

Förslag
Liberalerna har meddelat till kommunstyrelsekontorets kansli att Roine Wallin (L) önskar avsäga sig
sin plats som ledamot i teknik- och klimatnämndens arbetsutskott och att Veronika Areskoug (L)
föreslås som ny ersättare i teknik- och klimatnämndens arbetsutskott.

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan godkänna ändringen i teknik- och
klimatnämndens arbetsutskott och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.
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§81

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut från den 27 maj till och med den 14 augusti

Beslutet ska skickas till
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§82

Dnr TKN 2020-80

Meddelanden för kännedom
Beslut
Meddelanden anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Inkommen post för kännedom och information avseende cykelstråk längs E18 Norrtälje-Kapellskär
Beslut avseende slutredovisningar
§40 KF Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder i Norrtälje
kommun
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