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Plats och tid Tisdag 2014-01-21, gamla kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 19.30 
  
Beslutande Pär Larsson, C, ordförande 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C  
 Magnus Nilsén, M 
 Roland Swedestam, S 
 Roger Isberg, S, tjänstgörande ersättare för Lars Petersson, S 
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
  Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
 Nina Johansson, VA-ingenjör 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
Utses att justera Magnus Nilsén 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2014-01-24 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  1 - 8 
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande   
  Pär Larsson  
 Justerande  
  Magnus Nilsén 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2014-01-21   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-01-27 Datum för anslags 
nedtagande 

   2014-02-18 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 1 -  8 
 

§ 1 Medborgarförslag – Upprustning av träbro på ”Björseborundan”  
§ 2 Budgetuppföljning december 2013 
§ 3 Riktlinjer för bedömning av lägenhetsantal, anslutningsavgift VA 
§ 4 Ersättningskrav, översvämningar Torsås samhälle november 2010 
§ 5 Verksamhetsplan 2014 Tekniska nämnden 
§ 6   Betongbrygga Södra Kärr 
§ 7   Kurser och konferenser 
§ 8   Information- och anmälningsärenden 
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TN § 1/14  Dnr 11/TN0057 
Medborgarförslag – Upprustning av träbro på 
”Björseborundan” 
 
Ärendebeskrivning 
 

Medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige med förslag om att 
kommunen rustar upp den lilla träbron över ån på ”Björseborundan” 
eftersom den är i så dåligt skick att den riskerar att stängas av eller tas bort. 
 
Roland Swedestam, S, framhåller att det finns inget intresse från markägarna 
att underhålla bron över ån på ”Björseborundan” och kommuninvånarna 
bör även fortsättsättningsvis kunna nyttja promenadstråket runt 
Björsebo/Ilingetorp och föreslår att kommunen övertar ansvaret för bron 
och bekostar en upprustning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kontaktat markägarna som ställer sig 
positiva till en upprustning. 
Torsås Lions Club har tagit kontakt med förvaltningen och visat intresse för 
delfinansiering av bron.  
 
Torsås Lions Club är inbjudna in till nämndens möte för att presentera sitt 
förslag och vad föreningen kan bistå med. 
Föreningen erbjuder sig att finansiera materialkostnaden för bron och att 
tillsammans med markägarna ta fram informationsskyltar om historiska 
händelser som har ägt rum längs stigen och som ska placeras på de olika 
platserna. 
 
Kommunens del i projektet att utföra brobygget och öka tillgängligheten till 
stigen är kostnadsberäknat till ca 200,0 tkr. 
 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  i samverkan med Torsås Lions Club rusta upp träbron och förbättra 
tillgängligheten till ”Björseborundan” 

 
att Torsås Lions Club finansierar materialkostnaderna för bron 
 
att  resurser avsätts i investeringskonto 1395 i 2014 års budget samt 
 
att  anse medborgarförslaget besvarat och överlämna ärendet till 

kommunfullmäktige. 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige,  Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten 
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TN § 2/14 Dnr 13/TN0005 
Budgetuppföljning 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning december 
2013.  
 
Gata/park: +185,0 tkr  
Vinterväghållning – 420,0 tkr 
Ökat driftbidrag enskilda vägar 500,0 tkr 
Övriga verksamhetskostnader lägre än beräknat, 100,0 tkr 
  
VA: +245,0 tkr.  
Lägre intäkter än beräknat men också lägre kostnader än budgeterat. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  notera informationen. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 3/14 Dnr 14/TN0007 
Riktlinjer för bedömning av lägenhetsantal, anslutningsavgift 
VA 

 
Bakgrund 

Den 11 november 2013 fastställde kommunfullmäktige texten i paragraf 4.3, 
Anläggningstaxa – för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, i 
enlighet med tekniska nämndens förslag (TN § 41/13). 
 
I samband med tekniska nämndens sammanträde föreslogs att Riktlinjer för 
bedömning av lägenhetsantal skulle tas fram när anläggningstaxan fastställts.  
 
Förslag till riktlinjer 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en checklista används som 
riktlinje vid bedömning av lägenhetsantal. Förslag på checklista, se bilaga 1. 
Samtliga punkter ska vara uppfyllda för att en enhet ska definieras som en 
lägenhet. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden fastställer riktlinjer för bedömning av lägenhetsantal 
enligt bilaga 1. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  fastställa riktlinjer för bedömning av lägenhetsantal enligt 
 bilaga 1.  
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 4/14   Dnr 11/TN0018 
Ersättningskrav, översvämningar Torsås samhälle 
november 2010 

 
Bakgrund 

Under november månad 2010, med kulmen 24 till 28 november, föll stora 
mängder regn i Torsås. Följden av så omfattande nederbörd blev förhöjda 
vattennivåer i Torsåsån vilket innebar att flera fastighetsägare drabbades av 
översvämningsskador.  
 
Både försäkringsbolag och fastighetsägare har framfört krav om ersättning. 
En omfattande skadeutredning är genomförd och kontakten med 
försäkringsbolagen har skett via kommunens försäkringsbolag MARSH. 
 
Skadeutredning sammanfattning 

Den rikliga nederbörden gjorde att Bruatorpsån svämmade över och att 
betydande delar av Torsås samhälle låg under vatten. Vatten trängde in i 
spillvattennätet ytledes, bland annat via ett antal byggnader. 
 
Spillvattenledningar ska i regel vara nederbördsoberoende och 
översvämningar genom golvbrunnar kopplade till spillvattenledningen ska 
normalt inte förekomma. Vid extraordinära händelser av den här typen, där 
onormala mängder vatten trängt in på obehörig väg i spillvattennätet, visar 
emellertid vägledande praxis att skadeståndsansvar inte föreligger 
 
MARSH har under 2013 avslutat alla skadeståndsanspråk och de har visat 
att det inte föreligger något skadeståndsansvar för Torsås kommun. 
Orsaken till översvämningarna är en exceptionell händelse för vilken Torsås 
kommun i egenskap av huvudman inte kan svara för. Försäkringsbolagens 
ersättningskrav har avvisats i sin helhet. 
 

Ersättning till fastighetsägare 

Utifrån genomförd skadeutredning medger Torsås kommun ingen 
skadeståndsskyldighet enligt 45 § och 46 § i Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. 
 
Trots detta förslår samhällsbyggnadsförvaltningen att berörda 
fastighetsägare bör kompenseras med hänsyn till den långa 
handläggningstiden och de besvär i övrigt som de drabbats av. Som 
kompensationen föreslås ett fast belopp om 3 000 kronor.  
 

fortsättning 
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Fortsättning TN § 4/14, Ersättningskrav, översvämningar 
Torsås samhälle november 2010 

 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att berörda fastighetsägare kompenseras med 
ett fast belopp om 3 000 kronor, med hänsyn till den långa 
handläggningstiden och de besvär i övrigt som de drabbats av.  
 
Torsås kommun medger ingen skadeståndsskyldighet enligt 45 § och 46 § i 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.  
 

Tekniska nämnden beslutar 
 

att   berörda fastighetsägare kompenseras med ett fast belopp om 3 000  
kronor, med hänsyn till den långa handläggningstiden och de besvär i 
övrigt som de drabbats av.  

  
Torsås kommun medger ingen skadeståndsskyldighet enligt 45 § och 46 § i 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.  
 
 ------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 5/14   Dnr 14/TN0006 
Tekniska nämndens verksamhetsplan 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 

Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till verksamhetsplan 2014 för 
tekniska nämnden.  

Med utgångspunkt från visionen ”Ett gott liv i en livskraftig kommun” har 
kommunfullmäktige beslutat om ett antal övergripande strategiska mål för 
2014-2015 utifrån perspektiven Hållbar utveckling och Effektiv 
organisation.  
Respektive nämnd redovisar i verksamhetsplanen vad den kommer att 
arbeta med för att uppfylla kommunfullmäktiges och nämndernas mål och 
uppdrag och vad man avser att mäta för att nå måluppfyllelsen.  
 

Tekniska nämnden beslutar 
 

att   godkänna verksamhetsplan 2014 för tekniska nämnden och överlämna 
den till kommunfullmäktige för fastställande. 

 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 6/14 Dnr 12/TN0039 
Betongbrygga Södra Kärr 

Ärendebeskrivning 

På fastigheten Södra Kärr 1:55 finns en badplats där kommunen bedrivit 
simskoleundervisning och ansvarat för skötseln. Med anledning av 
kommunens engagemang i badplatsen har kommunen också haft ett 
andelstal i Samfällighet sektion – väg. Torsås kommun upphörde på 1990-
talet med simskoleundervisning på platsen och är sedan 2005 inte längre 
engagerad i skötseln av badplatsen. Kommunen har därför begärt en 
omprövning av andelstalen i vägföreningen. Under 2013 har kommunen 
tagit bort de enkla träbyggnader som tillhörde badplatsen. Den 
betongbrygga som ligger i anslutning till badplatsen har diskuterats i 
samband med att kommunen avvecklat sitt engagemang i badplatsen.  
 
Betongbryggan byggdes av kommunen, enligt uppgift under tidigt 50-tal 
och anslöt då till en äldre betongbrygga som låg på platsen. Detta framgår 
också tydligt av konstruktionen. Vem som byggde den äldre 
betongkonstruktionen och när den kom till är för kommunen okänt. 
 
Tekniska nämnden beslöt vid sammanträdet den 9 september 2012, § 
100/12, att överlåta betongbryggan till markägaren om han efter sitt möte 
med samfälligheten är villig att ta emot den. 
 
Markägaren till Södra Kärr 1:55 har i ett brev daterat den 14 augusti 2013 
meddelat att han inte är intresserad av att ta över betongbryggan men gärna 
tar emot de flytbryggor som använts på platsen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att borttagandet av bryggan samt 
återställning av mark och strandkant inte ryms inom årets budget. Tillstånd 
till vattenverksamhet saknas. Förvaltningen föreslår att resurser avsätts i 
2015 års budget för borttagande av bryggan inklusive återställningsarbeten. 
 
Förvaltningen kommer att åtgärda eventuella skaderisker fram till dess att 
bryggan tagits bort. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att resurser avsätts i 2015 års budget för 
borttagande av bryggan inklusive återställningsarbeten  
 
Under överläggningen framkom att även toalettbyggnaden vid badplatsen 
bör tas bort. 
 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 6/14, Betongbrygga Södra Kärr 
 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att   resurser avsätts i 2015 års budget för borttagande av bryggan och 
toalettbyggnaden vid badplatsen inklusive återställningsarbeten. 

 
Roger Isberg, S, deltar inte i beslutet. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 7/14  Dnr 14/TN0003 
Kurser och konferenser 

Ärendet utgår. 
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TN § 8/14   Dnr 14/0004 
Informations- och anmälningsärenden 
 

Ansvaret för stenmjölsplanen på Malmen har övergått till tekniska 
nämndens ansvarsområde från och med 2014. 
En översyn gjordes av elanläggningen under hösten 2013 och anläggningen 
är nu i gott skick och förvaltningen ser inga risker i den. Förvaltningen anser 
inte att någon extern elsäkerhetsansvarig behöver anlitas utan att vi själva 
ansvarar för besiktningar och vid behov anlitar en elentreprenör.  
En besiktning av elstolparna kommer att utföras under våren på elljusspåret 
och stenmjölsplanen. 
 


