TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1 av 16

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-17

Plats och tid

Tisdag 2016-05-17, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 20.30

Beslutande

Roland Swedestam, S, ordförande
Sven-Erik Tornéus, S
Magnus Nilsén, M
Hans Thörn, C, tjänstgörande ersättare för Åsa Haglund-Rosenborg
Roger Nilsson, SD

Övriga deltagande

Martin Storm, Samhällsbyggnadschef
Nina Johansson, VA-chef
Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare
Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Hans Thörn

Justeringens
plats och tid

Nya kommunkontoret, 2016-05-23

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

10 - 19

Anne-Charlott Harrysson
Ordförande

Roland Swedestam
Justerande

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2016-05-17

Datum för anslags
uppsättande

2016-05-24

Förvaringsplats
för protokollet

Nya Kommunkontoret

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Anne-Charlott Harrysson
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

2016-06-16

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-17

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 10 - 18
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19

Justerandes signaturer

Väg till pumpstation Biodammen, Torsås
Redovisning organisation Samhällsbyggnadsförvaltningen
Budgetuppföljning april 2016
Kompletteringsbudget 2016
Medborgarförslag – Reparation av lotsbryggan
Medborgarförslag - Snygga upp Salixparken till nästa år
Enskilda vägar
Ansökan om beläggning av väg 19696, Norra Tång – Stabbehyltan
Extra statligt stöd för att hantera flyktingsituationen 2016
Ansvar för villapumpstationer installerade före 2012-07-01
Informations- och anmälningsärenden

Utdragsbestyrkande

Sid 2 av 16

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-17

TN § 10/16
Dnr TN2016-38
Väg till pumpstation Biodammen i Torsås
Ärendebeskrivning
Vägen till pumpstation Biodammen i Torsås går från väg 504 norrut på
kommunens fastighet Torsås 4:2 (1) mellan fastigheterna Torsås 4:110 och
4:51. Efter ca 90 meter svänger vägen 90 grader åt öster och fortsätter över
fastighet Torsås 4:51. Efter ytterligare ca 90 meter svänger vägen 90 grader
åt norr och fortsätter på kommunens fastighet Torsås 4:2 (4). Kommunen
äger genom ett servitut rätt att använda vägen över fastigheten Torsås 4:51
för att komma till pumpstationen. Torsås 4:110 och 4:51 har samma ägare.
Den senaste tiden har framkomligheten på vägen begränsats på grund av
schaktarbeten och ändring av marken. Dessutom har schaktmassor lagts
upp efter den andra svängen, på kommunens fastighet Torsås 4:2 (4).
Ett besök gjordes på plats och då noterades att skrot står uppställt på
kommunens fastighet Torsås 4:2 (1).
Tekniska nämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadschef Martin Storm i uppdrag att föredra ärendet i
kommunstyrelsen och redovisa upplag som finns på kommunal mark,
att föreslå kommunstyrelsen besluta att uppmana fastighetsägaren till
Torsås 4:110 och 4:51 att frakta bort skrot från fastigheten Torsås 4:2
(1) och schaktmassor från fastighet Torsås 4:2 (4) samt
att ge sammhällsbyggnadchef Martin Storm i uppdrag att till nämndens
möte i juni utreda alternativ väg till pumpstation Biodammen i Torsås.
-----Sändlista
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-17

TN § 11/16
Dnr TN2016-39
Redovisning organisation Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadschef Martin Stom redovisar hur organisationen på
samhällsbyggnadsförvaltningen är uppbyggd.
Tekniska nämnden beslutar
att notera informationen
-----Sändlista
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-17

TN § 12/16
Budgetuppföljning 2016

Dnr TN2016-22

Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning per den 30 april 2016.
Gata/park: Ingen avvikelse mot budget.
VA: Underskott 1 000 tkr, som härrör sig från ett regresskrav från
Länsförsäkringar gällande översvämningsskador vid skyfall i Bergkvara
2014.
Tekniska nämnden beslutar
att notera informationen
-----Sändlista
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-17

TN § 13/16
Kompletteringsbudget 2016

Dnr 15/TN0045

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen diskuterade vid sitt sammanträde 20160426 § 85/16
kompletteringsbudgeten och beslutade om fortsatt beredning. Som ett led i
beredningen tas kompletteringsbudgeten upp i Tekniska nämnden för en
förnyad diskussion och beslut.
Förvaltningen redovisar pågående/kommande investeringsobjekt under
2016 med kommentarer och föreslår kompletteringsbudget 2016 enligt
nedan.

Tekniska nämnden 18 601 tkr
Skattefinansierad verksamhet 5 814 tkr
Budget
Projekt
2015
Handikappanpassningar
Inventering pågår av Lätt avhjälpta
hinder
Åtgärder enligt inventeringen påbörjas
2016

Gator i tätort
Vågbrytare
Skall utföras när muddringen är klar

Muddring småbåtshamn
Tillståndsprövning pågår

Renov. Järnvägsbro Torsås
Påbörjades i december 2015

Rivning brygga Södra Kärr
Utfördes i januari 2016 pga
vattenståndet

Bokslut
2015

Avvikelse

431

41,8

389,2

721

549,1

171,9

1 000

0

1 000

1 710

84,1

1 625,90

100

0

100

150

0

150

1 259

17,5

1 241,50

200

0

200

Vision Bergkvara
Vision Bergkvara och Brygga Fulvik
har omdisponerats till projekt Utveckling
av kommunens bad- och båtplatser.
En strategi med prioriterade åtgärder
som ska vara utförda inom nuvarande
mandatperiod.

Brygga Fulvik
fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-17

Fortsättning TN § 13/16
Kompletteringsbudget 2016

Ny väg Lövsångaren
Omprojektering pågår, mindre
vändplats och inköp av mark för att
bredda infarten

850

0

850

400

315

85

Bokslut
2015

Avvikelse

2038,30

865,7

83

50

33

200

0

200

14 775

4 831,90

9 943,10

200

0

200

1000

0

1000

100

0

100

500

54,9

445,1

Sandupptagare
Överskottet har omdisponerats till
gatubelysning för byte av armaturer på
motionsslingan i Torsås

Avgiftsfinansierad verksamhet 12 787 tkr
Budget
Projekt
2015
Reinvestering spillvatten
2904
Större insatser senaste åren.
Kostnadskrävande

Gullabo vattenverk
Ny borra i Gullabo,
markintrångersättning återstår.

Bidalite vattenverk
Har inte hunnits med 2015. Påbörjat
2016

Bergkvara reningsverk,
kväverening
Pågående arbete, slutförs i juni 2016

Skalskydd vattenverk
Har omdisponerats till projekt
Maskiner,
Pumpar till Bergkvara vattenverk.
Särskilt beslut i TN. Har utförts 2016.

Projekt utbyggnad enligt
VA-plan
Förberedande arbete har påbörjats
2016

Projektering Kvilla
Har omdisponerats till proj. Utbyggn.
enligt VA-plan

Verksamhetsområde Åd
Arbetet pågår

fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-17

Fortsättning TN § 13/16
Kompletteringsbudget 2016
Förslag
Ordförande Roland Swedestam, S, föreslår att investeringsmedel för
vågbrytare 1 000 tkr utgår och att nämnden återkommer med ny begäran
om investeringsanslag när muddringen i småbåtshamnen är klar samt att
kompletteringsbudget 2016 i övrigt godkännes.
Tekniska nämnden beslutar
att investeringsmedel för vågbrytare 1 000 tkr utgår och att nämnden
återkommer med ny begäran om investeringsanslag när muddringen i
småbåtshamnen är klar samt
att i övrigt godkänna kompletteringsbudget 2016, 4 814 tkr för
skattefinansierad verksamhet och 12 787 tkr för avgiftsfinansierad
verksamhet, totalt 17 601 tkr.
att överlämna kompletteringsbudget 2016 till Kommunfullmäktige.
-----Sändlista
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-17

TN § 14/16
Dnr TN2016-17
Medborgarförslag – Reparation av lotsbryggan
Ärendebeskrivning
Johnny Andersson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att träbryggan i
lotshamnens inre norra del snarast repareras.
Beredning
Tillsammans med Håkan Andersson (entreprenör för reparationen av
Mellankajen) och Anders Evertsson (byggledare för reparationen av
Mellankajen) har vi gjort bedömningen att bryggan inte utgör någon
säkerhetsrisk. Måhända lite skev och inte så snygg att se på. Att sätta den i
stånd (i ett skick motsvarande Lurkan) kräver ett omfattande och mycket
kostsamt arbete. En försiktig bedömning baserat på 10 000 kr per löpmeter
ger en kostnad på ca 400 000 kr.
Förslag till beslut
Med hänsyn till kostnaderna avslås medborgarförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att med hänsyn till kostnaderna avslås medborgarförslaget samt
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige
-----Sändlista
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-17

TN § 15/16
Dnr TN2016-23
Medborgarförslag – snygga upp Salixparken till nästa år
Ärendebeskrivning
Jan-Erik Persson önskar att kommunen planterar buskar och sätter upp
namnskyltar så att Salixstigen snyggas upp till nästa år då det är 170 år sedan
Salixkungen Sven Johan Ednander föddes.
Salixstigen ingår i det område som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar
med för att röja fram kvalitéer, skapa våtmarker samt anordna gångstråk
genom området. Projektet har LOVA-stöd från länsstyrelsen och NOKÅSstöd från skogsstyrelsen.
I år kommer en våtmark att anläggas i anslutning till Ekbacksvägen.
Kommande år avses fler våtmarker och gångstråk att anläggas i området.
Förslaget om förbättring av Salixstigen tas med i den fortsatta planeringen
av områdets utformning.
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden och Tekniska nämnden överlämnar yttrandet till
kommunfullmäktige som svar på medborgarförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige som svar på
medborgarförslaget.
-----Sändlista
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-17

TN § 16/16
Dnr TN 2016-19
Enskilda vägar
Ansökan om beläggning av väg 19696, Norra Tång
Stabbehyltan
Ärendebeskrivning
Permanentboende och näringsidkare längs väg nr 19696 anhåller om
beläggning av en delsträcka om 300 m av väg 19696 och har gjort så vid ett
tidigare skede.
Att en förening inkommer med en anhållan, i detta fallet rörande asfaltering
av en delsträcka utmed vägen, innebär inte att det med kommunens försyn
per automatik så kommer att ske.
Alla vägar ska hålla en sådan standard att de är farbara utan risk för
personliga och materiella skador oavsett om det är en grusväg eller en
belagd väg. Grusvägar tenderar dock att under tjällossning och en tid
därefter ha ett sämre ytskikt som återställs i samband med hyvling och vid
behov grusning.
Vid syn av befintlig vägsträcka har bedömningen gjorts att den inte avviker
märkbart från normal grusvägsstandard med hänsyn till potthål under och
efter tjällossningen.
Förutsättningar.
Att en belagd väg i regel ger en angenämare körupplevelse är odiskutabelt
riktigt. Detta kräver dock att vägen har ordentlig bärighet, så verkar inte
fallet vara utmed angiven vägsträcka.
En förutsättning för att Torsås kommun kan genomföra
beläggningsåtgärder är att vi får ekonomiskt stöd av Trafikverket i form av
utökat driftbidrag vid bärighetsförbättringar.
I dagsläget får vi inte bidrag för nyläggning av asfalt på enskilda vägar, då
antalet redan belagda vägar uppgår till sådana mängder att diskussion om att
återställa vissa av dem till grusvägar igen förekommer för att klara
underhållskostnaderna i framtiden.
Om vägen skall beläggas innebär detta att Torsås kommun får stå för både
bärighetshöjande åtgärder och kostnaden beläggningen.
På flera ställen, inklusive en sträcka utmed omnämnd väg provar vi i år att
lägga på ett grövre material (0-32) i svackor med potthålsproblem som
bärighetshöjande åtgärd. Dessa sträckor ska under sommaren sätta sig
ordentligt, därefter kommer att finare material (0-18) läggas på toppen och
hyvlas ut.
fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-05-17

Fortsättning TN § 16/16
Enskilda vägar
Ansökan om beläggning av väg 19696, Norra Tång
Stabbehyltan
Detta tror vi är en bra och kostnadseffektiv åtgärd som bör hålla på sikt.
Trafikverket beviljar förhöjt driftsbidrag för insatserna.
Förslag till beslut.
Att avslå begäran om asfaltering av vägsträckan.
Att genomföra en bärighetshöjande grusningsinsats med hjälp av förhöjt
driftbidrag under 2017 och samtidigt se till att avrinning genom dikning och
vägtrummor fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Tekniska nämnden beslutar
att avslå begäran om asfaltering av vägsträckan samt
att genomföra en bärighetshöjande grusningsinsats med hjälp av förhöjt
driftbidrag under 2017 och samtidigt se till att avrinning genom dikning
och vägtrummor fungerar på ett tillfredsställande sätt.
-----Sändlista
Sökanden enligt lista
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
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TN § 17/16
Dnr TN2016-35
Extra statligt stöd för att hantera flyktingsituationen 2016
Ärendebeskrivning
I kommunstyrelsens budget 2016 är extra resurser avsatta för att täcka
nämndernas extra kostnader med anledning av det ökade
migrationsuppdraget.
Kommunstyrelsen efterfrågar därför vilka ökade kostnader av
engångskaraktär som genereras av nämnderna med anledning av detta.
Tekniska nämnden beslutar
Tekniska nämnden har ingen volymökning p g a det ökade
migrationsuppdraget.
-----Sändlista
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
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TN § 18/16
Dnr TN 2016-34
Ansvar för villapumpstationer installerade före 2012-07-01
Bakgrund
En allmän avloppsanläggning utförs normalt så att fastigheterna kan ansluta
sina servisledningar med självfall. Detta är dock inte alltid möjligt.
Topografiska förhållanden kan exempelvis göra det omöjligt att avleda
avloppsvatten med självfall. Då krävs att pump installeras för att
anläggningen skall kunna nyttjas på avsett vis.
Före 2012-07-01 var det fastighetsägarna själva som fick bekosta
villapumpstationen, inklusive skötsel och underhåll.
Enligt 16§ ABVA (antagen av Kommunfullmäktige 2012-09-10) gäller
följande:

Huvudmannen tillhandahåller de pumpenheter som på grund av den allmänna va-anläggningens
konstruktion eller utförande behövs på en fastighet för att fastighetsägaren skall kunna använda vaanläggningen. Pumpenheten förblir huvudmannens egendom.
Huvudmannen bestämmer antal pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas samt
svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten
med VA-installationen i övrigt.
Enhetens plats ska i samråd med fastighetsägaren bestämmas av huvudmannen. Huvudmannen äger
rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera,
justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.

Ansvar för äldre villapumpstationer
När behov av reinvestering uppstår i villapumpstationer som
fastighetsägaren bekostat själv föreslår förvaltningen att huvudmannen, i
enlighet med ABVA, bekostar nödvändig reinvestering och överta ägandet.
Tills dess behov av reinvestering uppstår och fastighetsägaren så önskar
föreslår förvaltningen att huvudmannen ska sköta drift- och underhåll i
samma omfattning som på de egna villapumpstationerna.
Ansvaret gäller för samtliga fastigheter inom verksamhetsområdet för
spillvatten, där den allmänna anläggningens konstruktion eller utförande gör
att det krävs en villapumpstation för att fastigheten ska kunna nyttja
anläggningen.
Tekniska nämndens beslut
När behov av reinvestering uppstår i villapumpstationer installerade före
2017-07-01 ska huvudmannen, i enlighet med ABVA, bekosta nödvändig
reinvestering och överta ägandet.
fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
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FortsättningTN § 18/16
Ansvar för villapumpstationer installerade före 2012-07-01
Tills dess behov av reinvestering uppstår, och fastighetsägaren så önskar,
ska huvudmannen sköta drift- och underhåll i samma omfattning som på de
egna villapumpstationerna.
Beslutet gäller för samtliga fastigheter inom verksamhetsområdet för
spillvatten, där den allmänna anläggningens konstruktion eller utförande gör
att det krävs en villapumpstation för att fastigheten ska kunna nyttja
anläggningen.
-----Sändlista
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
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TN § 19/16
Informations- och anmälningsärenden

Dnr TN 2016-

Vattensituationen
VA-chef Nina Johansson informarade om vattensituationen i kommunen.
Det råde bevattningsförbud med vattenslang och vattenspridare för alla
som har kommunalt vatten i Torsås kommun sedan den 12 maj 2016.
En informationskampanj, med anledning av vattenbristen, ska genomföras
under juni månad.
Ombyggnad av Bergkvara reningsverk
VA-chef Nina Johansson rapporterade om om- och tillbyggnationen, för att
införa kväverening, på Bergkvara reningsverk.
Slutbesiktningsdatum är bestämt till den 3 juni 2016.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 16 av 16

