Tjänsteskrivelse
2014-05-20
Handläggare

Johanna Danielsson
Samhällsbyggnadskontoret,
VA- och Renhållningsenheten

Diarienummer

11SPN/0349

Antagande av entreprenör för utbyggnad av VA i Stavsnäs
Förslag till beslut
Anta entreprenör ………………….. för nyanläggning av cirka 700 m vatten- och
spillvattenledningar till en kostnad av ………………… kr enligt anbud.

Beslutsnivå
SPN

Bakgrund
I och med att detaljplanen för Stavsnäs by vann laga kraft 2011 ska hela området förses
med kommunalt VA. Området har delvis varit anslutet till kommunalt VA sedan tidigare
och flera fastigheter har kopplats på av kommunens egen driftenhet genom mindre
arbeten under tiden sedan detaljplanen vann laga kraft. De nu aktuella arbetena avser en
större, sammanhängande etapp längs med Allévägen och anslutande mindre vägar som
kommer utföras av en extern entreprenör.

Ärendebeskrivning
Projektet omfattar byggnation av nya vatten- och spillvattenledningar med tillhörande
anordningar. Totalt kommer ett 20-tal fastigheter att anslutas.

Bedömning
Förfrågan har gått ut via portalen e-avrop. Anbudstiden har löpt från 2014-02-14 till
2014-05-05 och sammanlagt har tre anbud kommit in. Anbuden har utvärderats enligt
kommunens mall för VA-utbyggnadsprojekt och den entreprenör som lämnat det mest
fördelaktiga anbudet föreslås antas.
Ekonomiska konsekvenser

Projektet ryms inom budget för 2014 och 2015.
Konsekvenser för miljön

Området som nu förses med kommunalt vatten och avlopp ligger delvis inom befintligt
skyddsområde för vattentäkten i Stavsnäs, och helt inom det föreslagna utökade
området. Utbyggnad av kommunalt VA innebär att undermåliga enskilda avlopp kan
kopplas bort.
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Konsekvenser för medborgarna

Fastigheterna längs den aktuella sträckan kan anslutas till kommunalt VA.

Handlingar i ärendet
Eftersom sekretess råder fram till antagandet av entreprenör kommer bilagor med
anbudsutvärderingen att redovisas för SPN på sammanträdet 2014-06-10
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