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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Plats och tid Tisdag 2015-04-21, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 –  19.30 
  
Beslutande Roland Swedestam, S, ordförande 
 Sven-Erik Tornéus, S 
 Magnus Nilsén, M 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C 
 Kent Freij, SD, tjänstgörande ersättare 
  
  
  
Övriga deltagande Nina Johansson, VA-chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
  
   
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Åsa Haglund-Rosenborg 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2015-04-27 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  25 - 33
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Roland Swedestam  
 Justerande  
  Åsa Hagblom-Rosenborg 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2015-04-21   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-04-28 Datum för anslags 
nedtagande 

   2015-05-20 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 25 - 33 
 
§ 25 Information 
§ 26 Kvartalsrapport/Budgetuppföljning  
§ 27 Förslag till VA-plan 
§ 28 Sänkt hastighet genom Bergkvara samhälle 
§ 29 Ansökan om utökad gatuskötsel för Torsås 5:28 
§ 30 Motion Laddstolpar för elbilar 
§ 31 Personalärende 
§ 32 Kurser och konferenser 
§ 33 Information och anmälningsärenden 
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TN § 25/15  Dnr 15/TN0020 
Information 

Svenskt Vattens webbutbildning för förtroendevalda 
 
Ärendet utgår. 
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TN § 26/15  Dnr 15/0035 
Kvartalsrapport/Budgetuppföljning 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Budgetuppföljning per den 31 mars 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 § 27/15  Dnr 14/TN0041 
VA-plan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden har fått kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta 
en VA-plan som tillägg till översiktsplanen. Arbetet med VA-planen har 
bedrivits av en arbetsgrupp bestående av personal från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, där undertecknad har ingått. 
 
VA-planen är nu ute på utställning och synpunkter skall ha inkommit till 
Bygg- och miljönämnden senast den 4 maj 2015. På tekniska nämndens 
sammanträde i mars delades utställningshandlingen ut och ledamöterna gavs 
en kort presentation av innehållet. Ärendet återkommer nu för yttrande.  
 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden har inget att erinra över utställningshandlingen, VA-plan 
Torsås kommun.  
 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ingen erinran föreligger över utställningshandlingen, VA-plan Torsås 
kommun.  
 
------ 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 28/15  Dnr 14/0051 
Sänkt hastighet genom Bergkvara samhälle 
 
Ärendebeskrivning  
 
Lola och Per Algotsson samt Kerstin Marklund, samtliga boende vid 
Kungsvägen (E22) i Bergkvara, föreslår att Torsås kommun bör verkar för 
att hastighetsbegränsningen på E22 sänks till 30 km/h samt att Torsås 
kommun aktivt verkar för en förbifart Bergkvara. 
 
Beredning 

Den senaste trafikmätningen på E22 är från januari 2014. Trafikmängderna 
är ca 4 000 fordon per årsmedeldygn. Andelen tunga fordon är ca 15 %.  
 
Förslaget har sänts till Trafikverket för yttrande. Trafikverket menar att det i 
dagsläget inte finns tillräckliga skäl att sänka hastighetsbegränsningen till 30 
km/h på E22 genom Bergkvara. 
 
Trafikverket har tillsammans med Torsås kommun och Regionförbundet 
påbörjat en så kallad Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) i syfte att få med förbifart 
Bergkvara i nästa nationella transportplan (2018-2029). 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden skickar yttrandet som svar på Lola och Per Algottssons 
samt Kerstin Marklund begäran. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   skicka yttrandet som svar på Lola och Per Algottssons samt Kerstin  
 Marklund begäran. 
----- 
Sändlista 
Lola och Per Algottsson samt Kerstin Marklund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 29/15  Dnr 15/TN0023 
Ansökan om utökad gatuskötsel för Torsås 5:28 

 
Ärendebeskrivning 

Ägarna till fastigheten Torsås 5:28 har ansökt om utökad gatuskötsel. 
Fastigheten ligger i anslutning till länsväg 518, Norra Tångvägen. Tillfarten 
till fastigheten har sedan 1958 varit via en väg från nordväst istället för via 
Norra Tångvägen. Enligt ägarna är det inte möjligt att ansluta till Norra 
Tångvägen, bland annat på grund av platsens utformning och vatten och 
avloppsledningar. Ägarna önskar att kommunen betraktar anslutningen från 
nordväst som tillfarten till fastigheten och sköter vägen som tidigare. 
 
Bedömning 
Enligt Tekniska nämndens reglemente för enskilda vägar svarar kommunen 
för vägunderhållet om vägen är minst 100 meter från allmän väg eller annan 
kommunalt underhållen väg, till grind, inhägnad av tomt eller motsvarande. 
Förutsättningen är att bostaden bebos året runt. 
 
Sikten på Norra Tångvägen skymd och en utfart från fastigheten bedöms 
inte som lämplig från trafiksäkerhetssynpunkt. Vatten- och 
avloppsledningar är normalt inget hinder för biltrafik. Det finns två 
personer folkbokförda på fastigheten. 
 
Den första delen av tillfartsvägen nordväst om Torsås 5:28 är enskild väg 
och en s.k. ”blåväg” som underhålls av kommunen. Fastigheten Torsås 5:28 
ansluter i norr till den del som sköts av kommunen men den del av 
tomtplatsen som är möjlig att angöra med bil börjar ca 70 meter bort. 
 
Då avståndet till annan kommunalt underhållen väg understiger 100 meter 
tillåter inte Tekniska nämndens reglemente att vägen fram till fastigheten 
Torsås 5:28 ingår i det kommunala skötselansvaret. 
 
Förslag till beslut 
 
Begäran om utökad gatuskötsel avslås då åtgärden inte ryms inom Tekniska 
nämndens reglemente. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att begäran om utökad gatuskötsel avslås då åtgärden inte ryms inom 

Tekniska nämndens reglemente för enskild väghållning. 
------ 
Sändlista 
Monica Andersson och Elon Henriksson, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten 
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TN § 30/15  Dnr 14/TN0104 
Motion – Laddstolpar för elbilar 

 
Ärendebeskrivning 

Roger Isberg, S, har lämnat en motion med innebörden att laddstolpar för 
el-bilar ska sättas upp på olika platser i Torsås, Bergkvara och Söderåkra. 
 
Tekniska nämnden besvarade motionen 2015-02-10, § 7, med att två 
laddstolpar kan placeras vid f.d postens lokaler i Torsås. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2015-03-17, § 99, svaret 
till Tekniska nämnden för komplettering med en kostnadskalkyl. 
 
Beredning 

Som motionen förstås är ett syfte med offentliga laddstolpar att locka 
elbilsförare till orterna för en tankning kombinerat med ett besök för 
shopping eller turism. 
 
Det finns flera olika modeller av laddstolpar för elbilar varför en s.k. 
kombinerad laddstation, som medger laddning oberoende av bilmärke, är 
lämpligast för en offentlig laddstation. Det bör inte ta allt för lång tid att 
ladda en bil. Med hänsyn till syftet med laddstolparna bör laddningstiden 
inte överskrida 1 timma. Laddningen sker då företrädesvis med likström. 
 
För att uppfylla dessa kriterier och framtidssäkra en investering bör man 
välja en s.k. snabbladdare som har både den asiatiska och den nya 
europeiska standarden och laddar direkt med likström. Dessa laddare är på 
mellan 20 – 50 kW och laddar en elbil (80 % av en ”full tank”) på under 1 
timma. 
 
Inköpspriset för en snabbladdare på 20 kW är ca 150 000 kr och priset för 
en 50 kW laddare är ca 230 000 kr. Till detta kommer kostnader för 
grävningsarbeten, elanslutning inkl uppsäkring, mätare och betalsystem. 
  
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden lämnar kostnadsberäkningen för laddstolparna som svar 
på kommunstyrelsens begäran 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   lämna kostnadsberäkningen för laddstolparna som svar på 

kommunstyrelsens begäran. 
------ 
Sändlista, Kommunfullmäktige, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten 
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TN § 31/15  Dnr 15/TN0018 
Övriga frågor 

 
Redogörelse för arbetsbeskrivningen till den tjänst som Gata/parkchef 
där rekrytering pågår.  
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att   notera informationen 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 32/15  Dnr 15/TN0019 
Kurser och konferenser 

 
Förvaltningen föreslår en studieresa i maj för nämndens ledamöter för att 
besöka förvaltningens verksamheter och anläggningar.  
Planerat datum är den onsdagen den 20 maj och heldag. 
 
Nämnden föreslår att studiebesöken delas upp två tillfällen och en kortare 
rundtur görs den 19 maj från kl 15.00 och avslutas med nämndens 
sammanträde. 
En kortare rundtur med studiebesök kan även göras till hösten som avslutas 
med nämndens möte på Bergkvara reningsverk. 
 
Förvaltningen återkommer med program och kallelse.  
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 33/15   Dnr 15/TN0020 
Informations- och anmälningsärenden 
 
Vision Bergkvara 
Vision Bergkvara har inkommit med en begäran om ett antal 
förbättringsåtgärder för Dalskärsbadet och området däromkring.  
 
Förvaltningen återkommer med en åtgärds/investeringsplan för alla de 
kommunala badplatserna i kommunen. 

 

 

 

 

 
 


