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Innehållsförteckning:
§ 40
Solceller på kommunens byggnader
§ 41
GC- väg mellan Östra Ljungby och Gråmanstorp
§ 42
Inventering och riskklassning av nedlagda deponier - tillsynsprojekt 2015-2016
§ 43
Ändring av lokal trafikföreskrift för tättbebyggt område inom Klippans
kommun.
§ 44
Utbyte av armaturer för gatubelysning
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§ 40
Solceller på kommunens byggnader
KS 2016.0909.370

Ärendet
Tekniska förvaltningen chef Björn Pettersson Tekniska informerar om möjligheter
för placering av solceller på kommunens byggnader samt laddstolpar.
Nyproduktion
Möjligheter och lönsamhet studeras vid byggnadsutformning. Arkitektritningar tas
fram vid efterföljande detaljprojektering.
Befintliga byggnader
Möjligheter och lönsamhet utreds stegvis i samband med renovering och större
underhållsarbeten, till exempel takomläggning. Nära i tid kommer placering och
lönsamhet utredas för solfångare på Badhuset.
Andra fastighetsägare
Respektive fastighetsägare bör ha en aktuell bild av energibesparingsmöjligheter,
teknikutveckling och olika former av bidrag.
Laddstolpar för fordon
Kommunhusets p-platser för besökande. Ett antal platser kommer att förses med eluttag för normalladdning.
Allmänna p-platser
Inom ett halvår bör frågor kring laddstolpar vara klarlagda, såsom placering, val av
utrustning, betalningssystem och finansiering. I arbetet ingår självfallet utredning av
externa bidrag och hur Kraftringen AB i sin funktion som koncessionsägare kan
medverka.
P-platser på kvartersmark
Respektive fastighetsägare bör ha klart för sig behov, efterfrågan och möjligheter.
Beslutsunderlag
Centerpartiet skrivelse 2016-06-08.
Tekniska förvaltningens yttrande 2016-10-05.
Tekniska utskottets beslut
1. Uppdrar åt tekniska förvaltningen att vid nybyggnation särskild utreda
möjligheter att placera solceller.
2. Uppdrar åt tekniska förvaltningen att ta fram förslag på laddstolpar för fordon på
kommunens allmänna bilplatser.
_____
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§ 41
GC- väg mellan Östra Ljungby och Gråmanstorp
KS 2016.1230.312

Ärendet
År 2006 tecknade Klippans kommun och Vägverket en avsiktsförklaring om
utbyggnad av fyra gång- och cykelvägar (GC-) inom Klippans kommun. Tre av dessa
är byggda och den fjärde, en cykelväg mellan Östra Ljungby och Gråmanstorp, kan
vara på gång.
I investeringsbudgeten finns 1 Mkr 2017 och i planen 4 Mkr 2018 för den nu aktuella
vägen. Trafikverkets senaste kostnadsbedömning anger 8-10 Mkr, och kommunen
förväntas stå för 50 % av kostnaderna.
Trafikverkets planeringsarbete har kommit så långt att man vill binda kommunen
med ett avtal om medfinansiering.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04.
Medfinansieringsavtal – Cykelväg 2016-10-04, bilaga a, TU § 41/16,
Avsiktsförklaring om gång och cykelvägsutbyggnad 2005-12-19, bilaga b,
TU § 41/16.
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen
Anta Förslag till medfinansieringsavtal med markerade justeringar A och B.
_____
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§ 42
Inventering och riskklassning av nedlagda deponier - tillsynsprojekt
2015-2016
KS 2015.0674.410

Ärendet
Svenska kommunförbundet och Naturvårdsverket rekommenderade 1983 landets
kommuner att inventera äldre avfallsupplag.
Den största deponin, Killebacke, har rätt så naturligt varit mest intressant att
kontrollera. När väg 13, år 1993-94, fick ny sträckning genom Killebacke deponi
täcktes stora delar av deponin med lermassor.
År 2006 uppmanar miljökontoret tekniska kontoret att kartlägga deponins
miljöpåverkan på Rönne å och att upprätta en kontrollplan för deponin.
En miljöteknisk undersökning utfördes och en kontrollplan upprättades, allt som en
konsultinsats. Från 2006 har årligen prover tagits på utströmmande vatten och
analyserats med avseende på pH, konduktivitet, COD(Cr), ammoniumkväve,
totalhalt krom och sexvärt krom.
År 2008 utförde tekniska förvaltningen en del ledningsarbeten för att minska
vattenflöden genom deponin. År 2010 sammanställde tekniska förvaltningen en
mängd data för deponin till en rapport, som innebar bland annat att det nämnda
kontrollprogrammet utökades.
Under våren 2015 informerade förbundet om att Naturvårdsverkets föreskrifter och
allmänna råd anger att;
- kommunens avfallsplan ska innehålla uppgifter om deponier som inte
längre används.
- för varje sådan deponi ska risken för olägenheter för hälsa eller miljön
bedömas och redovisas.
- har deponin varit kommunens, så ska planen innehålla uppgifter om
planerade och vidtagna åtgärder för att förebygga nämnda olägenheter.
Nårab arbetar inte med delägarkommunernas nedlagda deponier. Klippans kommun
har inte egen kompetens för att riskbedöma och planera åtgärder för nedlagda
deponier. Någon bedömning av risker och allmänt tillstånd för deponierna har inte
påbörjats.
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-27.
Söderåsens miljöförbunds skrivelse 2015-04-30.
Tekniska utskottets beslut
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att med hjälp av Nårab beräkna åtgärder,
tidsåtgång och kostnader för arbetet med risk- och åtgärdsbedömning av
kommunens nedlagda deponier. Resultatet ska redovisas vid Tekniska utskottets
sammanträde i januari 2017 som underlag för finansieringsbeslut.
_____
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§ 43
Ändring av lokal trafikföreskrift för tättbebyggt område inom Klippans
kommun.
KS 2016.1228.512

Ärendet
Vid Trafikverkets besiktning av Rösa samfällighetsförening – Bjersgårds
vägsamfällighet uppstod oklarheter om en skyltning av hastighet längs
Bjersgårdsvägen. Detta gjorde att vägen inte blev godkänd i sin helhet.
Hastighetsskylten flyttades av kommunen till sitt nuvarande läge i samband med att
tätortsgränsen ändrades för många år sedan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04
Kartskiss, bilaga a, TU § 43/16.
Kartbilaga LTF 1276 2016:284, bilaga b TU § 43/16.
Tekniska utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Fastställer lokal trafikföreskrift LTF 1276 2016:284 avsände skyltning av hastighet
på Bjersgårdsvägen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Tekniskt utskott

Sida

8 (8)

Sammanträdesdatum

2016-10-11

§ 44
Utbyte av armaturer för gatubelysning
KS 2016.1229.317

Ärendet
Under hösten 2015 genomförde tekniska förvaltningen upphandling av en
entreprenad som omfattar leverans och utbyte av cirka 1 500 st.
gatubelysningsarmaturer. Tekniska utskottet gav, när anbudsutvärderingen var klar,
förvaltningen rätt att avsluta upphandlingen.
Upphandlingen försenades kraftigt på grund av att anbudsgivare begärde
överprövning i två instanser. Först i maj månad kunde avtal tecknas.
Arbetet med att byta armaturerna startar inom två veckor och entreprenören
meddelade vid ett tidigare startmöte att utbytet ska vara klart vid årsskiftet.
Tekniska förvaltningen räknar med att kostnaden för byten och därtill ett mindre
antal nya stolpar blir cirka 5 Mkr. Detta belopp finns i budget 2016.
Det kan noteras att kommunen innan bytet har cirka 2 500 st. kvicksilverarmaturer.
När den aktuella entreprenaden är avslutad kvarstår cirka 1 000 st. Innan dessa byts
ut ska frågan klarläggas om kommunens belysning på Trafikverkets vägar och
enskilda vägar. I stället för att byta ut kan det bli fråga om att överlåta eller släcka.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04.
Tekniska utskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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