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Plats och tid Tisdag 2014-08-19, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 –  20.00 
  
Beslutande Pär Larsson, C ordförande 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C  
 Björn Ekelund, M, tjänstgörande ersättare för Magnus Nilsén 
 Roland Swedestam, S,  
 Lars Petersson, S 
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
  Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
 Nina Johansson, VA-chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Roger Isberg, S,ej tjänstgörande ersättare,  
  
  
  
Utses att justera Åsa Haglund-Rosenborg 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2014-08-25 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  52 - 56
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Pär Larsson  
 Justerande  
  Åsa Haglund-Rosenborg 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2014-08-19   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-08-26 Datum för anslags 
nedtagande 

   2014-09-17 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 52 - 56 
 
§ 52 Ansökan om utökning av verksamhetsområdet för VA 
§ 53 Kurser och konferenser 
§ 54 Information och anmälningsärenden 
§ 55 Medborgarförslag – Utöka VA-område i Djursvik 
§ 56 Vassröjning 
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TN § 52/14  Dnr 13/TN0146 
Ansökan om utökning av verksamhetsområdet för VA 
 
Ärendebeskrivning 

Ove Nilsson, ägare till fastigheten 
Åd 1:7 (inte Åd 1:11A som ansökan 
anger), har i en skrivelse ansökt om 
att verksamhetsområdet för 
kommunalt VA utökas till att 
omfatta tre fastigheter i anslutning 
till Gunnarstorpsvägen; Åd 1:11, 
Åd 1:2 och Åd 1:7. Fastighten Åd 
1:7 bebos året runt och övriga två är 
fritidsbostäder. 
 
En motsvarande ansökan gjordes 
2009. Tekniska nämnden föreslog 
2011-11-25, § 114, avslag på 
ansökan då full kostnadstäckning 
inte kunde uppnås. 
Kommunfullmäktige beslöt 2011-
03-28 att inte utvidga 
verksamhetsområdet. Bygg- och 
miljönämnden har 2011-06-14 § 97, 
bedömt vad som ur miljösynpunkt är att föredra för fastigheterna med 
hänsyn taget till situationen på plats och kommunens planer för området. 
Bygg- och miljönämnden förordade en kommunal anslutning så snart det 
är möjligt. 
 
Samtliga fastigheter har ett dokumenterat behov av avloppslösningar och 
ingen har en godkänd anläggning. Enligt ett yttrande från Bygg- och 
miljönämnden 2014-02-24, gäller nämndens bedömning från 2011 
fortfarande. Fastigheterna ligger inom område för hög skyddsnivå där 
särskild hänsyn till miljön krävs. Separata infiltrationsanläggningar 
bedöms inte vara möjligt att utföra på fastigheterna. För att klara hög 
skyddsnivå krävs ett reningsverk som kan utföras för en eller flera 
fastigheter gemensamt. Ett alternativ är givetvis anslutning till det 
kommunala VA-nätet enligt ansökan. 
 
fortsättning
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fortsättning TN § 52/14 
Ansökan om utökning av verksamhetsområdet för VA 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett kostnaderna för en anslutning 
till det kommunala VA-systemet i Djursvik. Ett konventionellt 
självfallssystem utreddes 2010 och beräknades kosta ca 650 000 kr (inkl 
passage av ån och något längre sträcka). Väljs ett tryckavloppssystem 
(LTA) bedöms kostnaderna till ca 450 000 kr (exkl moms). Intäkterna för 
anslutningsavgifter för tre fastigheter uppgår till 360 000 kr (exkl moms). 
 
I den kommunala VA-planen (ett tillägg till översiktsplanen) som för 
närvarande är föremål för samråd, är det aktuella området inte redovisat. 
  
Enligt praxis i tillämpningen av § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster 
kan även enstaka fastigheter i nära anslutning till befintligt 
verksamhetsområde omfattas av kommunen skyldighet att anordna 
allmän VA-anläggning. Vad som menas med nära anslutning är inte 
definierat i lagstiftningen. Avståndet mellan verksamhetsområdet vid 
Djursvik och Åd 1:11 är ca 350 meter. 
 
Med hänsyn till de aktuella fastigheternas behov av en 
avloppsanläggning och fastigheternas begränsade möjligheter att anordna 
en acceptabel avloppsanläggning bör kommunen anordna en allmän VA-
anläggning enligt Lagen om allmänna vattentjänster. 
Verksamhetsområdet för den kommunala VA-anläggningen föreslås 
omfatta även fastigheterna Åd 1:2, 1:7 och 1:11. 
 
Kommunikation 

Fastighetsägarna till Åd 1:2 är i princip positiv till en anslutning till den 
allmänna VA-anläggningen, men anser att brukningsavgiften blir för hög 
i förhållande till hur fastigheten nyttjas. Ägarna till Åd 1:11 har inga 
direkta invändningar mot att anslutas till den allmänna VA-anläggningen 
och framför synpunkter på ledningsdragningen. Ägaren till Åd 1:7 har 
inte svarat. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att verksamhets-
området för den kommunala VA-anläggningen ska omfatta Åd 1:2, 1:7 
och 1:11. 
 
fortsättning 
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fortsättning TN § 52/14 
Ansökan om utökning av verksamhetsområdet för VA 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att verksamhetsområdet för den 

kommunala VA-anläggningen ska omfatta Åd 1:2, 1:7 och 1:11. 
 
------ 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 53/14  Dnr 14/TN0003 
Kurser och konferenser 

 
VA-frågor, VA-plan, VA-ekonomi med VA-strategi AB den 25 augusti kl 
08.00-10.00, Räddningstjänstens lokaler. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen.  
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 54/14   Dnr 14/TN0004 
Informations- och anmälningsärenden 
 

Tekniska nämndens delårsbokslut 
 

Upphandling Ombyggnad Bergkvara reningsverk 
 

Bräddning pga kraftig nederbörd, Söderåkra den 13/7 
 

Konsekvenser av åskoväder den 30/7 
 

Vattenläcka i Bergkvara den 2/8 
 

Bräddning och källaröversvämningar pga kraftig nederbörd den 6/8 
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TN § 55/14  Dnr 14/TN0044 
Medborgarförslag – Utöka VA-området i Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 

Till kommunfullmäktige har lämnats ett medborgarförslag om att utöka 
verksamhetsområdet längs Gunnarstorpsvägen till att omfatta minst 
Gunnarstorp. 
 
Bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att verksamhetsområdet utökas till 
att omfatta de tre närmaste fastigheterna längs Gunnarstorpsvägen. Detta 
behandlas i annan ordning och i särskilda beslut.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det för närvarande inte finns 
ett behov av att lösa vatten- och avloppsfrågan i ett sammanhang för övriga 
fastigheter längs Gunnarstorpsvägen och i Gunnarstorp. Om området 
exploateras med nya bostäder bör dock en utökning av verksamhetsområdet 
övervägas. Detta regleras närmare i den VA-plan som håller på att utarbetas. 
Det är i VA-planen avvägningar mellan långsiktigt behov, miljönytta och 
ekonomi görs. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner yttrandet som svar på medborgarförslaget 
och lämnar det kommunfullmäktige. 

 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   godkänna yttrandet som svar på medborgarförslaget och lämna det 

kommunfullmäktige. 
  
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 56/14  Dnr 14/TN0080 
Övriga frågor 

Vassröjning 
 
Roger Isberg, S, lyfter frågan angående omhändertagande av vass efter 
klippning.  

Torsås kommun röjer vass på uppdrag av föreningar, företag och 
privatpersoner. Kommunen ansvarar inte för omhändertagande av den 
klippta vassen utan det är upp till varje förening, företag, eller privatperson 
att ta om hand avfallet på ett lämpligt sätt.  

Vassen är ett avfall enligt miljöbalken och ska hanteras på lämpligt sätt. Ett 
sätt att bli av med vassen är att lämna den på KSRR:s återvinningscentraler. 
Kostnaden för föreningar och företag är 250 kr per besök. För privathushåll 
kostar det inget. Önskas vassen omhändertas på annat sätt ska detta först 
anmälas till Bygg- och miljönämnden. Näringsåtervinning eller 
energiåtervinning kan vara andra sätt att ta till vara vassen. 
Bygg- och miljönämnden är dock restriktiv med att tillåta andra sätt om det 
inte görs på ett för miljön och omgivningen lämpligt sätt.  

Roger Isberg, S, anser att eftersom kommunen bekostar klippningen bör 
kommunen, genom tekniska nämnden, även bekosta bortforslingen av 
vassen och på så sätt ansvara för hela kedjan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bereder frågan till nästa nämnd. 

 

 
 


