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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-05-26  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, tisdagen den 26 maj 2020 kl 17:00-17.35 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Sverker Nordgren 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, Miljö och teknik, 2020-05-26  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 48-52 

 Pia Lindberg  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Sverker Nordgren  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2020-05-26 

Anslaget sätts upp 2020-05-27 Anslaget till och med 2020-06-20 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, Miljö och teknik 
 

Underskrift 

  

 Pia Lindberg  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Erik Stoy (M), 1:e vice ordförande 
Sverker Nordgren (M) 
Per Olof Lindgren (L), Ordförande 
Henrik Corneliussen (SD), 2:e vice ordförande 
Valentin Jovanovic (S) 
Daniel Forsberg (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Monalisa Flamander (SD) ersätter Anders Nilsson (SD) 

 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef  
Pia Lindberg, nämndsekreterare 
Lin Linde, va-chef §§ 48-50 
Alf Rasmussen, projektchef  
Anna Boman, lokalstrateg  
Annette Bengtsson, trafikingenjör  
Johanna Andersson, gatu- och parkchef 
 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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Ärendelista 

§ 48 
Ändring av dagordning ........................................................................................ 4 

§ 49 
Upphandling av pumpstationer P2, P4 och T2 samt T7 ....................................... 5 

§ 50 
Yttrande prövotidsredovisning utsläpp från ban- och flygplansavisning 
Malmö Airport ..................................................................................................... 6 

§ 51 
Yttrande förslag till bildande av naturreservat Törringelund ................................. 7 

§ 52 
Upphandling markentreprenör Bara Backar etapp 1, del 2 .................................. 9 
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§ 48  

Ändring av dagordning 

Dnr 6418  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ingen förändring av dagordningen sker. 
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§ 49  

Upphandling av pumpstationer P2, P4 och T2 
samt T7 

Dnr 2020-000043  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att anta entreprenör A för utförandeentreprenad av Nybyggnad av 
pumpstationer P2, P4 och T2 samt ombyggnad av pumpstation T7, Svedala 
med en anbudssumma på 8 713 000 SEK,  

att översända beslutet för kännedom till kommunstyrelsen, samt 

 att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

     

Sammanfattning av ärendet 
I linje med det pågående förnyelsearbetet av pumpstationer av arbetsmiljöskäl 
och större krav på styr- och övervakning av stationerna har projektering utförts 
och ett förfrågningsunderlag tagits fram. Objektet avser rivning och nybyggnad 
av pumpstationer. Befintliga spillvattenpumpstationer P2 och P4, samt 
tryckstegringsstation T2, ska rivas och ersättas av nya pumpstationer i direkt 
anslutning till de gamla. Tryckstegringsstation T7 ska renoveras. 

 

Det är av vikt att entreprenaden sköts på ett oklanderligt sätt. Entreprenören är 
införstådd med detta och för att säkerställa detta är parterna ense om att 
Beställaren är berättigad att av Entreprenören erhålla vite med ett belopp om 5 
000 kr/tillfälle om Entreprenörens skyldigheter åsidosätts. 

Anbudet ryms inom antagen budget 2020 för reinvestering pumpstationer.  

 

Ärendet föredras av projektchef Alf Rasmussen. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-05-11  

Anbudssammanställning 2020-05-06  
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§ 50  

Yttrande prövotidsredovisning utsläpp från ban- 
och flygplansavisning Malmö Airport 

Dnr 2017-000330  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna remissyttrandet, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

     

Sammanfattning av ärendet 
VA-enheten samt bygg- och miljöenheten har skrivit ett gemensamt yttrande till 
Mark- och miljödomstolen avseende Swedavias prövotidsredovisning.   

Swedavia har år 2013 meddelats tillstånd enligt miljöbalken för den fortsatta 
driften av verksamheten på Malmö Airport. I samband med prövningen ställde 
miljödomstolen krav på att hanteringen av spillvatten och dagvatten behövde 
utredas vidare av Malmö Airport genom en s.k. prövotidsredovisning.  

Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Swedavia AB ansökt om 
förlängd prövotid avseende den i deldomen den 28 juni 2013 i mål nr M 1452-
12 meddelade prövotidsutredning angående utsläpp av förorenande ämnen 
från ban- och flygplansavisning.  

Bolaget yrkar nu att prövotid av utsläpp av kadmium till spillvattennätet som 
skulle redovisas 1 juli 2020 förlängs till till och med den 1 juli 2021. 

Svedala kommun yttrar sig i denna skrivelse om Swedavias 
prövotidsredovisning samt förslag till villkor. 

Ärendet föredras av VA-chef Lin Linde. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-05-19 

Remissyttrande från VA-enheten samt bygg- och miljöenheten 

Internremiss förlängd prövotidsredovisning 

Prövotidsredovisning avseende Malmö Airport (Swedavia AB)     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljönämnden för kännedom 
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§ 51  

Yttrande förslag till bildande av naturreservat 
Törringelund 

Dnr 2020-000187  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att överlämna yttrande om förslag till bildande av naturreservat Törringelund till 
kommunstyrelsen, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.    

          

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av naturreservatet 
Törringelund i Svedala kommun med tillhörande skötselplan. Naturreservatet 
berör del av fastigheten Törringe 9:1. Länsstyrelsen är tänkt förvaltare för 
naturreservatet. Förslag om naturreservat är initierat av markägaren. 

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och att 
skydda, vårda och återställa värdefulla naturmiljöer samt att skydda och 
återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Områdets ädellövskog och andra 
och andra ingående naturmiljöer samt områdets långa kontinuitet som 
trädbärande mark med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras 
och utvecklas. Syftet är dessutom att tillgodose behovet av områden för 
friluftslivet och upplevelser av områdets naturmiljöer och kulturlämningar.  

De föreslagna föreskrifterna bedöms, enligt Länsstyrelsen inte medföra några 
tillkommande kostnader av betydelse för vare sig allmänheten, markägaren 
eller kommunen. Kostnaden för skyltning, utmärkning och anläggningar för 
friluftslivet finansieras av Länsstyrelsen genom Naturvårdsverkets anslag.  

       

Ärendet föredras av teknisk chef Fredrik Löfqvist. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-04-27 
Internremiss föreläggande om förslag till bildande av naturreservatet 
Törringelund 
Föreläggande Förslag till bildande av naturreservatet Törringelund i Svedala 
kommun 
Förslag till bildande av naturreservatet Törringelund i Svedala kommun 
Bilagor: 
Karta med naturreservatets gräns samt hänvisning till föreskrift B1 
Naturreservatet Törringelund - skötselplanen 
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Konsekvensutredning enligt 4 § Förordning (2007:1244) om konsekvens-
utredning vid regelgivning, av förslag till beslut för naturreservatet Törringelund i 
Svedala kommun         
     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 52  

Upphandling markentreprenör Bara Backar etapp 
1, del 2 

Dnr 2020-000147  

Beslut 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att avbryta upphandlingen, 

att uppdra till förvaltningen att sänka ambitionsnivån på utformning och 
utrustning så att kommande anbud ryms inom fastställd budget, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.    

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingen avser etapp 1, del 2 till följd av att kommunen hävde avtalet 
med tidigare utsedd markentreprenör Svevia i januari 2019. I etapp 1, del 2 
ingår två lekplatser, kombinerat gym och lekplats, aktivitetsyta, grönområden 
inkl. all plantering i och i anslutning till de två dagvattendammarna, gångstigar, 
belysning och brygga i norra dammen samt ca 100 m barriär för groddjur.  

         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-05-08 

Anbudssammanställning 2020-05-05 

     

     

 

 

 


