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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 12 september 2017 kl 20:30-20:35, 20:45-20:50 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Henrik Corneliussen 

Justeringens plats och datum Miljö och teknik  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 125, 133 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Henrik Corneliussen  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2017-09-12 

Anslaget sätts upp 2017-09-13 Anslaget till och med 2017-10-06 

Förvaringsplats för protokollet Miljö och teknik 
 

Underskrift 

  

 Alexandra Pamp  
 Utdragsbestyrkande  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Per Olof Lindgren (L), Ordförande 
Björn Jönsson (S), 2:e vice ordförande 
Daniel Forsberg (MP) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Torsten Paulcén (BP) för Sverker Nordgren (M) 
Per Belander (C) för Erik Stoy (M) 
Alf Persson (S) för Anders Gsaxner (S) 
Henrik Corneliussen (SD) för Lars Dahmström (SD) 
 

 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Anne-Marie Pedersen, VA-chef 
Lin Linde, VA-ingenjör 
Alf Rasmussen, projektchef 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 125 
Upphandling slambehandling och transport ........................................................ 4 

§ 133 
Dagvattenhantering Bara Backar ........................................................................ 5 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125  

Upphandling slambehandling och transport 

Dnr 2017-000174  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta det vinnande anbudet för upphandling om slamtransport och 
omhändertagande, samt  

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

      

Sammanfattning av ärendet 
Slamupphandling har utförts tillsammans med Staffanstorps kommun, för att få 
ett mer ekonomiskt fördelaktigt avtal eftersom slamvolymerna då blir större. 
Respektive kommun producerar ca 2 000 ton slam per år. Slamupphandlingen 
innefattar hämtning av slam och omhändertagande. 
 
Tre priskategorier efterfrågades, som viktades och sedan summerades. Det 
vinnande anbudet hade det lägsta summerade priset. 
 

Fyra stycken anbud inkom på förfrågan. Det billigaste anbudet som uppfyllde 

kraven i utvärderingen inkom med en viktad summa på 398 SEK. 

 

För normalt kalkat slam innebär detta ett pris på 392 SEK/ton. I dagsläget 

betalar kommunen 510 SEK/ton för motsvarande slam. 

 

Uppdraget pågår i två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år. 

 

VA-ingenjör föredrar ärendet. .  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-ingenör, daterad 2017-09-12 

              

Beslut skickas till 
VA-ingenjör 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-12  
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§ 133  

Dagvattenhantering Bara Backar 

Dnr 2017-000265  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att avleda dagvattnet från den norra delen av detaljplaneområdet norrut, 

att godkänna ändring av ledningssträckningen för dagvatten från 
exploateringsområdet, samt  

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanens intentioner och beskrivning bygger på att dagvattnet från hela 
området ska avledas söderut via dikningsföretaget ”Segeån från Svenstorps bro 
till Lilla Mölleberga kvarn” och vidare till recipienten (Segeå). Detta innebär att 
dikningsföretaget i söder får ta emot dagvatten även från annat avrinnings-
område tillhörande dikningsföretaget ”Bjärshög och Lilla Mölleberga” i den norra 
delen av området.  

Miljö och teknik har utrett om det går att hantera dagvattnet från den norra 
delen av detaljplaneområdet på att annat sätt än vad detaljplanen beskriver. 
Det finns möjlighet att leda vattnet norrut via omläggning och 
uppdimensionering av en befintlig ledning av en sträcka på cirka 1200 meter 
från norra dammen till dikningsföretaget ”Bjärshög och Lilla Mölleberga”.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från projektledare, daterad 2017-09-11 

Skiss som visar gräns för avrinningsområden 

      

      

Beslut skickas till 
Projektledare 

Teknisk chef 

 


