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Plats och tid Tisdag 2016-12-15, Kommunledningskontoret, Torsås kl 18.00 – 19.00 
  
Beslutande Roland Swedestam, S, ordförande 
 Sven-Erik Tornéus, S 
 Magnus Nilsén, M 
 Hans Thörn, C, tjänstgörande ersättare för Åsa Haglund-Rosenborg, C 
 Kent Freij, SD, tjnstgörande ersättare för Roger Nilsson, SD 
  
  
  
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare 
   
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Hans Thörn 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2016-12-19 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  52 - 57
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Roland Swedestam  
 Justerande  
  Hans Thörn 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2016-12-15   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2016-12-20 Datum för anslags 
nedtagande 

   2017-01-11 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 52 - 57 
 
§ 52 Budgetuppföljning november 2016 
§ 53 Verksamhetsområder för VA i Kvilla 
§ 54 Avtal gatubelysning 
§ 55 Sammanträdestider 2017 
§ 56 Information  
§ 57 Avslutning 
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TN § 52/16  Dnr TN2016-22 
Budgetuppföljning 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Budgetuppföljning per den 30 november 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 
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TN § 53/16 Dnr TN2016-77 
Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i 
Kvilla 
 
Ärendebeskrivning 

I samband med VA-planen definierades de områden där kommunen enligt 
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) har ett ansvar för 
försörjningen med vatten och spillvatten. 
 
Ett av dessa områden är Kvilla, beläget ca 1,5 km väster om Torsås 
samhälle. I området finns 34 fastigheter som bildar en sammanhängande 
bebyggelse där avståndet mellan gränsande fastigheter är mindre än 100 m 
(utgående från fastighetens adresspunkt). Se karta och fastighetsförteckning 
i bilaga.  
 
Tät bebyggelse och små fastigheter medför en risk att enskilda avlopps-
anläggningar förorenar dricksvattentäkter eftersom tillräckligt skyddsavstånd 
kan vara svårt att få till. Kvilla är också beläget i ett område med 
genomsläppliga jordarter vilket ytterligare ökar risken för att 
dricksvattentäkter blir påverkade. Med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa ska området omfattas av kommunens ansvar att ordna allmän Va-
anläggning. 
 
De fastigheter som inte omfattas av kommunens ansvar är skyldiga att 
ordna enskilda avloppsanläggningar. När det nya verksamhetsområdet byggs 
ut med en allmän Va-anläggning kommer närliggande fastigheter att 
erbjudas möjlighet till enskild anslutning. 
 
Förslag till nytt verksamhetsområde har kommunicerats med berörda 
fastighetsägare och två fastighetägare har lämnat synpunkter. 
 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för den 
allmänna Va-anläggningen att även omfattas fastigheter i Kvilla enligt bilaga. 
  
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktie besluta att utöka verksamhetsområdet för    
 den allmänna Va-anläggningen att även omfatta fastigheter i Kvilla  
  enligt bilaga. 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 54/16 Dnr TN2016-78 
Övertagande av belysningsanläggning samt tecknande av 
serviceavtal  
 
Ärendebeskrivning 

Då Kraftringen står i begrepp att avyttra sina belysningsanläggningar bör 
Torsås kommun överta anläggningarna för att leverera ljus i offentliga 
miljöer till kommuninvånarna. Leveransen av ljus är oerhört viktig och 
därför utgår hela denna tjänsteskrivelse från förutsättningen att ett 
övertagande kommer att genomföras.  
Övertagandet måste ske både så ekonomiskt- och miljömässigt smart som 
möjligt och nu har vi nått ett läge i avtalsförhandlingen där alla parter är 
nöjda. 
 
Bedömning 

Anläggningen är i vissa delar föråldrad och mycket energikrävande, inom en 
sjuårsperiod skall även anläggningar över 1000 kW vara mätt, det är den 
inte. Anläggningen är inte separerad från Trafikverkets nät. 
Kraftringen har lämnat ett avtalsförslag som sträcker sig över en 
sjuårsperiod. Avtalet innebär utöver en (omedelbar) månatlig besparing, att 
vi efter avtalstidens slut innehar en anläggning där energiförbrukningen är 
reducerad till 1/6 del av dagens energibehov på ca 140W/ljuspunkt. 
Anläggningen har mätt elförbrukning och uppfyller gällande 
utlösningsvillkor. 
Att separera anläggningen från Trafikverkets innebär en kostnad av ca 
800 000kr. Kostnaden delas solidariskt mellan Torsås kommun och 
Trafikverket och arbetet utförs som ÄTA-arbeten (Ändring, Tillägg, 
Avdrag) under kontraktstiden. 
 
Övertagandet av anläggningen är kostnadsfri. 
Serviceavtalet innebär efter undertecknande en månatlig kostnad av 54 378. 
 
Förslag till beslut 

Att ge tekniska chefen i uppdrag att fullfölja avtalsförhandlingen och teckna 
avtal enligt angivna ekonomiska förutsättningar eller om möjligt bättre. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  tekniska chefen i uppdrag att fullfölja avtalsförhandlingen och teckna  
  avtal enligt angivna ekonomiska förutsättningar eller om möjligt bättre. 
 
------ 
Sändlista 
SamhällsföreningsSamhällsbyggnadsförvaltningen,  
Akten 
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TN § 55/16 Dnr TN2016-79 
Sammanträdesdagar 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på sammanträdesdagar för Tekniska nämnden för år 2017: 
 
Januari  17 
Februari  14 
Mars  21 
April  18 
Maj  16 
Juni  13 
Juli  - 
Augusti  15 
September 12 
Oktober  17 
November 7 
December 12 
 
Sammanträdet börjar kl. 18.00 om inte annat bestäms. 
Plats: Nya kommunkontoret  
 
Tekniska nämndena beslutar 
 
att  godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar för tekniska 

nämnden för år 2017. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
Akten 
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TN § 56/16 Dnr TN2016-46 
Information 
 
Ombyggnad av Bergkvara reningsverk 
Slutbesiktning av ombyggnaden till kväverening av Bergkvara reningsverk 
utförders i juni 2016. Vissa påpekanden gjordes vid det tillfället och en 
efterbesiktning har gjorts nu i december. Reningsprocessen är fortfarande 
inte helt injusterad. 

------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 57/16  
Avslutning 
 
Ordföranden Roland Swedestam, S, önskar ledamöter och tjänstemän en 
God Jul och Ett Gott Nytt År.  
1:e vice ordförande Magnus Nilsén, M önskar ordföranden en God Jul och 
ett Gott Nytt År.  
_____ 


