
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden 2005-03-15 1(16) 

 Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 
 
 
Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås,  tisdag 2005-03-15, klockan 13.00-16.45 

 
 
Beslutande Lennart Gustafsson, c, ordf.  

Roland Swedestam, s  
 Ingemar Skotheim, s 
 Magnus Nilsén, m 
 Jan-Erik Blomberg, kd 

 Ingemar Larsson, s, ej tj. ers  
  

 
  

 
 
  
Övriga deltagande Rune Fransén, teknisk chef 

 Anne-Charlott Harrysson, sekreterare  

  
 
 
 
 
 
 
Utse att justeras Jan-Erik Blomberg 

 
Justeringens 
plats och tid Nya kommunhuset, Torsås 2005-03-21 
 
Underskrifter           Sekreterare ..............................................................           Paragrafer  33-47 
  Anne-Charlott Harrysson 
 
                                Ordförande ............................................................. 
  Lennart Gustafsson 
 
                                Justerande ..............................................................  
         Jan-Erik Blomberg 
 
 

   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Tekniska Nämnden 
 
Sammanträdesdatum 2005-03-15 
 
Datum för   Datum för 
anslags uppsättande 2005-03-21 anslags nedtagande 2005-04-11                                                                                                                                  
 
Förvaringsplats  
för protokollet Nya kommunhuset, Torsås  
 
Underskrift ............................................................................ 

            Anne-Charlott Harrysson 
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§ 33 Dnr 05/TN0003 
Budgetuppföljning 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Rune Fransén redovisar budgetuppföljning per 2005-02-28. 
Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera inkommen budgetuppföljning 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik  
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§ 34 Dnr 05/TN0014 
Kustvårdsplan 
 
Ärendebeskrivning 
  
En Kustvårdsplan har upprättas. 
 
Stefan Dahlgren genomförde 2001 och 2002 en kartläggning av Torsås 
kommuns grunda kustnära havsområden och denna underlagsrapport ligger till 
grund för Kustvårdsplanen som består av en rad konkreta åtgärder för att 
minska närsaltsbelastningen till kustvattnet. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2005-01-25 att överlämna planen på 
remiss till berörda och eventuella synpunkter skall ha inkommit till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 5 april. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att poängtera vikten av att ha en fungerade Kustvårdsplan. 
 
att meddela arbetsutskottet att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag 
----------   
 
Exp till:  
Kommunstyrelsen arbetsutskott 
Kommunalteknik 
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§ 35 Dnr 05/TN0006 
Detaljplan Ragnabo 2:6 m.fl. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för 
Ragnabo 2:6 m.fl. fastigheter. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning för upp till 8 nya tomter för 
friliggande bostadshus på fastigheten Ragnabo 2:6 samt att tillskapa byggrätt 
för befintliga hus. Kommunalt vatten och avlopp ska dras fram till området 
varvid permanentbosättning underlättas. Ianspråktagande av nya och/eller 
större byggrätter förutsätter anslutning till kommunalt va-system. Särskild 
bestämmelse om detta finns på plankartan. 
 
Detaljplanen är nu föremål för samråd under tiden 21 februari – 14 mars 2005 
och ev. synpunkter skall vara Byggnadsnämnden tillhanda senast den 14 mars 
2005. 
 
En samhällighetsförening för VA har bildats på Ragnabo 13:1.   
  
Tekniska nämndens beslut 
 
att meddela Byggnadsnämnden att den kommunala stamledningen för 

spillvatten genom planområdet är tryckledning vilket inte medger 
konventionell anslutning. Anslutning är dock möjlig till 
samfällighetsföreningens ledningsnätet.  
I övrigt ingen erinran mot upprättat planförslag. 

 
--------- 
 
Exp. till 
Byggnadsnämnden 
Kommunalteknik 
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§ 36 Dnr 05/TN0021 
Trafiksäkerhetsärende, Brömsebro 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inger Brännmark med flera Brömsebrobor, har inkommit med skrivelse med 
önskemål om hastighetsdämpande åtgärder på Brömsebrovägen, förslagsvis 
anläggande av vägbulor. Se vidare aktbilaga. 
 
Eftersom trafikbelastningen, på den aktuella vägen är hög vissa tider på dygnet, 
ställer sig Tekniska nämnden positiv till åtgärder som innebär fysiska hinder. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att remittera ärendet till Vägverket Region Sydöst som är väghållare på den 

aktuella vägen. 
----------   
 
Exp till: 
Vägverket Region Sydöst 
Kommunalteknik  
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§ 37 Dnr 05/TN0007 
Vägbelysning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt en kommunförbundsöverenskommelse 1996 skulle kommunerna 
övertagit Sydkraftsägd vägbelysning. I Torsås kommun ägs dock anläggningen 
fortfarande av Sydkraft Nät. 
Sydkraft har nu en förhoppning om att  inleda en dialog med sikte på att nå en 
avsiktsförklaring om ett övertagande. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att uppdra åt presidiet att tillsammans med teknisk chef Rune Fransén, 

förhandla med Sydkraft Nät. 
 
att samråda med övriga kommuner som ännu ej nått överenskommelse med 

Sydkraft Nät.  
----------   
 
Exp till: 
Sydkraft Nät 
Kommunalteknik  
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§ 38 Dnr 05/TN0015 
Markupplåtelse, Dalskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara AIF, genom Yvonne Nilsson, anhåller om att få nyttja Sjöslätten för 
parkering, den nedre delen under tiden 2005-07-09 samt 2005-07-16 kl. 15.00 
– 24.00 vid trivseldans, samt hela Sjöslätten under tiden 2005-06-24 kl. 11.00 – 
18.00, midsommarfest och 2005-07-24 kl. 08.00-16.00, marknad. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att medge markupplåtelse till Bergkvara AIF enligt ansökan. 
 
----------   
 
Exp. till: 
Bergkvara AIF 
Kommunalteknik  
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§ 39 Dnr 05/TN0008 
VA-ärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Östen och Gunilla Barrdahl ansökte 2002-12-09 om att få ansluta fastigheten 
Ragnabo 1:17 till kommunalt vatten, via ledning från tidigare anslutna 
fastigheter inom området. 
 
Fastigheten Ragnabo 1:17 ligger utanför kommunens verksamhetsområde 
beträffande VA. 
 
Tekniska nämnden beviljade 2002-12-17 anslutning till kommunalt vatten för 
en kostnad av Tiotusen (10 000,-) kronor exklusive moms. 
 
Barrdahl ansöker nu i skrivelse daterad 2005-02-17 om återbetalning av 
anslutningsavgiften för kommunalt vatten med anledning av att en 
gemensamhetsanläggning för kommunalt vatten och avlopp skall anläggas i 
området vari fastigheten Ragnabo 1:17 skall ingå. Se vidare aktbilaga. 
 
Avräkning av tidigare inbetalt belopp skulle skett om kommunen byggt ut  
VA-nätet och debiterat anslutningsavgift med tillämpning av gällande taxa.  
 
Samfällighetsförening har bildats för området och fastigheten Ragnabo 1:17 
ingår i föreningens utbyggnad för både vatten och avlopp.  
 
Kommunfullmäktige har fattat särskilt beslut om avgifter och villkor för 
anslutning av gemensamhetsanläggningen med tillhörande bostäder på 
Ragnabo 1:3. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avslå ansökan om återbetalning av anslutningsavgift. 
----------   
 
Exp till: 
Östen och Gunilla Barrdahl 
Kommunalteknik  
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§ 40 Dnr 05/TN0008 
VA-ärende Övraby 1:201 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunen har fått förfrågan om möjligheten att förvärva den obebyggda 
tomten Övraby 1:201. Avsikten är att bebygga den med en komplement-
byggnad för intilliggande hus. Vidare ställs frågan huruvida VA-
anslutningsavgift skall erläggas trots att förbindelsepunkten inte utnyttjas.  
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att meddela att servisavgift som uppgår till tjugotusen kronor (20 000,-) 

exklusive moms skall erläggas för täckande av kommunens nedlagda 
kostnader. Avgiften kommer att avräknas vid en ev. senare anslutning i 
förbindelsepunkten. 

----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik  
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§ 41 Dnr 05/TN0022 
Renhållningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Önskemål har framförts från fastighetsägare att kommunen debiterar 
hyresgäster istället för fastighetsägaren vad det gäller renhållnings- och VA-
avgifter  
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att fastighetsägare skall debiteras vad gäller renhållnings- och VA-avgifter. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik  
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§ 42 Dnr 05/TN0010 
Trädfällning, Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordföranden Lennart Gustafsson och ledamoten Ingemar Larsson informerade 
på Tekniska nämndens sammanträde 2005-02-15 om att en otillåten fällning av 
en oxel hade skett på kommunens fastighet Övraby 1:14, intill cykelvägen i 
Hultavägens förlängning. 
 
Tekniska nämnden har även noterat otillåten tippning av trädgårdsavfall på 
grönområden i och i anslutning till tätorterna. 
Trädgårdsavfall hämtas två gånger per år i tätort enligt gällande schema. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att fortsättningsvis betrakta olovlig trädfällning på kommunens mark som 

egenmäktigt förfarande. 
 

att   hänvisa till Hallagärde avfallsdeponi för kvittblivning av trädgårdsavfall.        
 
att uppdrag åt Kommunalteknik att förbättra ordningen och bevaka att inga 

otillåtna tippningar sker. 
--------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik  
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§ 43 Dnr 05/TN0002 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
”Dricksvattnets sårbarhet och krishantering” i Växjö den 23 april 2005, enbart 
för politiker. 
Arrangör: Livsmedelsverket 
 
”Krisledning i kommuner” i Stockholm den 5 april 2005. 
Arrangör: Kompetensgruppen. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avstå från deltagande i erbjudna konferenser. 
--------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik  
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§ 44 nr 05/TN0023 
Vinterväghållning 
 
Ledamoten Magnus Nilsén har blivit uppmärksammad på att vissa av 
kommunens tillhandhållna redskap för snöröjningen på enskilda vägar är gamla 
och håller låg standard. 
Frågan om överlåta redskapen till entreprenörerna diskuterades. 
 
Tekniska Nämndens  beslut 
 
att ta upp frågan med NCC vid nästa byggmöte. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik  
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§ 45 nr 05/TN0024 
Upphandling redskapsbärare 
 
Kalmar inköpskontor har på uppdrag av Kommunalteknik tagit in anbud på 
redskapsbärare, med inbyte av begagnad Holdermaskin. 
 
Två anbud har inkommit under föreskriven tid och redovisas av Rune Fransén: 
 
Från Lindströms i Lomma som offererar en Holder C-Trac 4.74, 
och från Asarums Maskin AB som offererar en  NIMOS DM – Trac 501 4 Wd. 
 
Tekniska Nämndens  beslut 
 
att inköpa en Holder C-Trac 4.74 enl. anbud från Lindströms i Lomma AB till 

ett mellanpris av 628 000 kr. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik  
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46  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Information om nuläget i bildandet av Kommunalförbundet 
Kalmarsundsregionens Renhållare. Startdatum beräknat till den 1 september. 
 
Avtal tecknas för 2005 med Vägverket Produktion om samordnad 
vinterberedskap. 
 
Planeringen av ombyggnaden av Karlskronavägen har blivit något fördröjd. 
Beslut har tagits att pengar skall avsättas. 
Kommunen skall lösa erforderlig mark på angränsande fastigheter längs 
Karlskronavägen.. 
 
----------   
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§ 47  Dnr 05/TN0001 
Sammanträdestid 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att hålla nästa sammanträde tisdag 2005-04-19 klockan 13.00.  
--------- 
 
 
 


