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Plats och tid Tisdag 2014-10-21, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 –  19.00 
  
Beslutande Pär Larsson, C ordförande 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C  
 Magnus Nilsén, M,  
 Roland Swedestam, S,  
 Lars Petersson, S 
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
  Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Roger Isberg, S 
 Björn Ekelund, M 
  
  
  
  
Utses att justera Lars Petersson 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2014-10-24 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  68 - 78
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Pär Larsson  
 Justerande  
  Lars Petersson 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2014-10-21   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-10-27 Datum för anslags 
nedtagande 

   2014-11-18 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 68 - 78 
 
§ 68 Kvartalsrapport 3 
§ 69 Detaljplan för Ragnabo 3:26 – grönstråket, Torsås kommun 
§ 70 Sänkt hastighet på Båtbyggarvägen 
§ 71 Medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan, Bergkvara 
§ 72 Medborgarförslag – Rensmuddring vid norra kajen i Bergkvara 

hamn 
§ 73 Ansökan om bidrag för strandrensning, Norra Kärr  
§ 74 Skörtsel av strand och parkering, Skeppevik 
§ 75 Omhändertagande av vass efter vassklippning 
§ 76 Återsättningsarbeten efter nedgrävning av fiberkablar 
§ 77 Kurser och konferenser 
§ 78 Information och anmälningsärenden 
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TN § 68/14  Dnr 14/TN0005 
Kvartalsrapport/budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av budgetuppföljning augusti 2014. 
 
Gata/park: Ingen avvikelse mot budget. 
 
VA: Ingen avvikelse mot budget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   notera informationen. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 69/14  Dnr 14/TN0090 
Detaljplan för Ragnabo 3:26 – grönstråket, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Beredning 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har ett förslag till detaljplan upprättas. 
Syftet med planen är att ändra parkmark till bostadsmark och att därigenom 
möjliggöra för de kringboende att köpa mark som sedan länge är en 
integrerad del av deras trädgårdar.  
Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande. 
 
Förslag till beslut 

Ingen erinran på förslag till detaljplan för Ragnabo3:28 – grönstråket. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   ingen erinran föreligger på förslag till detaljplan för Ragnabo3:28 – 

grönstråket 
------ 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 70/14  Dnr 14/TN0087 
Önskemål om sänkt hastighet på Båtbyggarvägen 
 
Ärendebeskrivning 

Markus Nylander önskar sänkt hastighet på Båtbyggarvägen och någon 
form av hastighetsdämpande åtgärder. Efter det att Båtbyggarvägen 
förlängdes västerut för att ansluta till det nya planområdet har hastigheterna 
ökat betydligt enligt förslagsställaren. Dessutom är den tidigare vändplatsen 
kvar men nu mitt på en gata.  
 
Beredning 

Båtbyggarvägen är en återvändsgata och den trafik som förekommer på 
vägen bör därför ha ärenden till fastigheterna längs gatan. Väster om 
Nylanders fastighet finns en bebyggd fastighet. Genomfartstrafik av 
mopeder kan förekomma. Planområdet i väster håller på att exploateras. En 
del av trafiken på gatan kan bero på ett allmänt intresse av att följa 
utbyggnaden. Denna trafik kommer att minska vartefter området 
färdigställs. 
 
Båtbyggarvägen är relativt kort och trafikbelastningen bedöms inte vara av 
den storleken att en hastighetssänkning eller trafikdämpande åtgärder är 
motiverat.  
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden lämnar synpunkterna utan åtgärd. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att lämna synpunkterna utan åtgärd. 
 
------ 
Sändlista 
Markus Nylander 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 71/14  Dnr 13/TN0144 
Medborgarförslag – Trafiksituationen på Malmgatan i 
Bergkvara  
 
Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag föreligger från Jens Johansson, Bergkvara gällande 
trafiksituationen på Malmgatan i Bergkvara. 
  
Vägen är väldigt smal och sikten är bitvis helt skymd. Trots detta kör bilar, 
bussar, lastbilar med flera förbi i hastigheter avsevärt högre än tillåtna 50 km 
per timme. En hastighetsdämpande åtgärd önskas. 
 
Kommunfullmäktige har översänt medborgarförslaget till Tekniska 
nämnden för beredning. 
 
Kommunikation 

Trafikverket är väghållare för Malmgatan (lv 527)och medborgarförslaget 
har översänts för synpunkter.  
 
Trafikverket svarar att övervakning av regelefterlevnad av bl.a hastigheten är 
en polisiär fråga. Oavsett åtgärder går det aldrig att bygga bort alla 
hastighetsöverträdare.  
 
Malmgatan hade 2003 knappt 300 fordon per dygn. Trafiken ökar generellt 
med lite dryga procenten per år och därför bedömer Trafikverket att 
trafiken har ökat något men att den fortfarande bör ligga en bra bit under 
500 fordon per dygn som medelnivå för året. 
 
Trafikverket menar att det är en smal väg, knappa 5 meter mestadels, som 
inte inbjuder till några högre hastigheter och det är övervägande majoriteten 
boende som trafikerar vägen.  
 
Eventuella åtgärder på vägen ska hanteras i den regionala trafikplanen 
tillsammans med andra angelägna åtgärder i länet. Trafikverket bedömer att 
det kommer att bli svårt att få stöd för hastighetsdämpande åtgärder på 
vägen.  
 
Som alternativ till hastighetsdämpande åtgärder kan en ansökan om 
hastighetssänkning göras hos länsstyrelsen. Frågan remissas då till kommun, 
polisen samt Trafikverket. 
 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 71/14, Medborgarförslag – Trafiksituationen 
på Malmgatan i Bergkvara 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör ingen annan bedömning än 
Trafikverket. En hastighetssänkning till exempelvis 30 km/tim skulle 
troligtvis inte medföra någon större effekt utan en effektiv 
hastighetsövervakning av polisen. 
 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget lämnas utan åtgärd. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   medborgarförslaget lämnas utan åtgärd, samt 
 
att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige som svar på 

medborgarförslaget. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 72/14  Dnr 14/TN0086 
Medborgarförslag – Rensmuddring vid Norra Kajen i 
Bergkvara hamn 
 
Ärendebeskrivning 

Johnny Andersson, Bergkvara vill i ett medborgarförslag att Torsås 
kommun rensmuddrar vid Norra Kajen nedanför Sjöfartsmuseet. Det vill 
säga borttagning av uppgrundning 3,4 m (sjökort 713) och återställning till 
de ramade 4,3 m som rådde enligt äldre sjökort.  
Uppgrundingen borde vara av arten lättare massor och muddringen 
föreslås i samband med arbetena i småbåtshamnen då tillstånd finns för 
dumpning. 

Kommunfullmäktige har översänt medborgarförslaget till Tekniska 
nämnden för beredning. 
 
Beredning 

Norra kajen är inte längre en handelshamn. Det angivna djupet på 3,4 meter 
bedöms som tillräckligt för fritidsbåtar. 
 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget lämnas utan åtgärd. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   medborgarförslaget lämnas utan åtgärd, samt 
 
att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige som svar på 

medborgarförslaget. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 73/14  Dnr 14/TN0068 
Önskemål om bidrag för strandrensning – Norra Kärr 
 
Ärendebeskrivning 

Norra Kärrs stugförening begär genom Thommy Eventorn ett bidrag till 
stugföreningens kostnader för rensning av stranden. Föreningen har behövt 
rensa stranden vid två tillfällen under sommaren 2014. Kostnaderna uppgår 
till 11 000 kr exkl moms. 
 
Beredning 

Torsås kommun rensar vanligtvis stranden i Norra Kärr från tång och alger 
ca en gång per år. Under 2014 har någon strandrensning inte skett i 
kommunens regi. En genomgång av de senaste årens strandrensning visar 
att kostnaderna för kommunen varierar mellan 3 000 kr och 8 000 kr. 
 
Med hänsyn taget till detta föreslås att Norra Kärr beviljas ett bidrag på 
5 500 kr för kostnader i samband med strandrensningen. Kostnaderna 
belastar kontot 34030, badplatser. 
 
Förslag till beslut 

Norra Kärrs stugförening beviljas ett bidrag på 5 500 kr. 
Kostnaderna tas från kontot 34030, badplatser. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   Norra Kärrs stugförening beviljas ett bidrag på 5 500 kr. 

Kostnaderna tas från kontot 34030, badplatser. 
 
------ 
Sändlista 
Norra Kärrs stugförening 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 14
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2014-10-21 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
TN § 74/14  Dnr 14/TN0084 
Skötsel av strand och parkering, Skeppevik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från markägarna till Norra Kärr 1:18 att de  
önskar att Torsås kommun sköter grönområdet intill Skeppeviks badplats. 
 

Ärendet har behandlats vid tidigare tillfällen och beslut har tagits av 
kommunfullmäktige att Torsås kommun efter arrendeavtalets utgång  
2015-05-31 ej ska ha några åtagande på fastigheten Norra Kärr 1:18. 
 
Förvaltningen ser igen anledning att ändra på tidigare fattade beslut. 
 
Förslag till beslut 

 
Tekniska nämnden beslutar att skötsel av strand och parkering eller övriga 
åtagande på fastigheten Norra Kärr 1:18 skall ej utföras av Torsås kommun 
fortsättningsvis. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   skötsel av strand och parkering eller övriga åtagande på fastigheten   
  Norra Kärr 1:18 skall ej utföras av Torsås kommun fortsättningsvis   
  i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26,  § 124. 
 
------ 
Sändlista 
Dan Palmér 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 75/14  Dnr 14/TN0080 
Omhändertagande av vass efter vassklippning 
 
Ärendebeskrivning 

Vid Tekniska nämndens sammanträde 2014-08-19, § 56, tog Roger Isberg 
(S) upp kommunens ansvar för omhändertagande av vass efter utförd 
vassklippning.  
 
Roger Isberg anser att eftersom kommunen bekostar klippningen bör också 
kommunen, genom tekniska nämnden, även bekosta bortforslingen av 
vassen och på så sätt ansvara för hela kedjan. 
 
Beredning 

Bygg- och miljönämnden har tilldelats en budgetpost på ca 800 000 kr som i 
huvudsak bekostar klippningen av vass. Vilka områden som ska klippas och 
i vilken ordning bestäms i samråd med Kustmiljögruppen och respektive 
kustmiljöförening. Respektive kustmiljöförening ansvarar för att erforderliga 
tillstånd finns från länsstyrelsen samt för bortforsling av klippt vass. 
 
Miljökonsekvensen av vassklippningen är inte helt utredda. Framförallt är 
det en estetisk åtgärd genom att vassmattorna i anslutning till 
fritidsboenden, båtplatser och badplatser hålls tillbaka. Vassklippningen kan 
också resultera i en ökad genomströmning liksom en viss minskning av 
näringsämnen i Östersjön. 
 
Den klippta vassen är en resurs som ska tas tillvara på lämpligt sätt. 
Näringsåtervinning eller energiåtervinning kan vara lämpligt, exempelvis 
genom nedplöjning, kompostering, rötning till biogas eller förbränning i 
fjärrvärmepanna. Om detta inte kan ske är vassen ett avfall som ska lämnas 
till KSRR eller annan godkänd avfallsmottagare. 
 
Mängden vass som klipps varje år uppskattas till ca 180 – 200 m3per år. Med 
en antagen vikt på 500 kg/m3 och bortforsling till exempelvis KSRR 
uppskattas kostnaden till 75 000 kr per år. 
 
Förslag till beslut 

Bortforsling av klippt vass ryms inte i tekniska nämndens budget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   bortforsling av klippt vass ryms inte i tekniska nämndens budget 
------ 
Sändlista, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten 
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TN § 76/14  Dnr 14/TN0080 
Återställningsarbeten efter nedgrävning av fiberkablar 
 
Ärendebeskrivning 

 
Roger Isberg har ställt frågan vilka krav kommunen har på 
återställningsarbeten efter grävning i kommunal gatumark. 
 
När det gäller återställning vid grävning i gatumark gäller följande: 
All återställning bekostar den entreprenör som utför grävningsarbeten i 
gatumark i Torsås kommun. 
I normalfallet sker en beställning av beläggningsarbetet direkt av vår 
beläggningsentreprenör. 
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TN § 77/14  Dnr 14/TN0003 
Kurser och konferenser 

 
Ärendet utgår. 
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TN § 78/14   Dnr 14/TN0004 
Informations- och anmälningsärenden 
 

Garantibesiktning VA söder Bergkvara 
Garantibesiktningen är utförd och de anmärkningar som framkom kommer 
att åtgärdas under vintern. 

 

Ombyggnad Bergkvara avloppsreningsverk 
Upphandlingen är överklagad och yttrande är inlämnat till 
förvaltningsrätten. 

 

Rökning av spillvattenledningar i Bergkvara 
Rökning av spillvattenledningar i delar av Bergkvara samhälle är utförd. 
Arbetet utförs för att hitta dagvattenledningar som felaktigt är kopplade till 
spillvattennätet.  

 

Röjnings bakslänter, enskilda vägar 
Röjning med ett andra slåtterdrag kommer att utföras på de enskilda 
vägarna på särskilt utsatta ställen.  

 

 
 
 
 
 


