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§ 101 Dnr 05/TN0039 
Avfallshantering, Kommunalförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunerna i södra Kalmar län har under senaste åren planerat att samverka 
inom området avfallshantering. Som första steg har ett förslag till gemensam 
avfallsplan utarbetats. Detta har under planeringens gång framkommit att en 
gemensam organisation skulle ge betydande fördelar. 
 
Ett förslag till bildande av kommunalförbund mellan Emmaboda, Kalmar, 
Nybro, Mörbylånga och Torsås kommuner föreligger. (Aktbilaga). 
 
Förbundet föreslås få ansvar för all avfallshantering och myndighetsutövning. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att tillstyrka bildandet av kommunalförbund Kalmarsundsregionens renhållare 
      enligt upprättat förslag. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 102 Dnr 05/TN0003 
Budgetuppföljning 2005  
 
Ärendebeskrivning 
 
T f teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per  
2005-06-30. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
----------     
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§ 103 Dnr 05/TN0027 
Budget 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
T f teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar Kommunaltekniks förslag till 
budget och taxor för år 2006. Aktbilaga. 
 
F d teknisk Rune Fransén har 2005-06-21 informerat om förslaget för 
nämnden. 
 
MBL-förhandling kommer att ske 2005-08-30. 
 
Enligt budget 2006, plan 2007-2008 skall Tekniska Nämnden leverera in 0,6 
Mkr. 
  
Tekniska Nämndens beslut 
 
att begära hos budgetberedningen att överskottet på 0,6 Mkr får åter- 
    användas inom Tekniska nämndens icke affärsdrivande verksamhetsområde, 
 
att godkänna upprättat förslag till driftbudget, investeringsbudget samt taxor 
     för år 2006. 
 
att överlämna upprättat förslag till budgetberedningen. 
----------   
 
Exp till: 
Budgetberedningen 
Kommunalteknik 
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§ 104 Dnr 05/TN0021 
Trafiknämndsärende, Brömsebro 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inger Brännmark, har i skrivelser 2005-02-26 och 2005-05-23 framfört 
önskemål om hastighetsbegränsning till 30 km/h på en sträcka av 300 meter, 
söderifrån vid Gamla kvarnen till norr väg 517 anslutning. 
 
Tekniska nämnden tillika Trafiknämnd, beslutade 2005-06-21 § 83 att skicka 
ärendet på remiss för yttrande till Vägverket Region Sydöst, Polismyndigheten 
i Kalmar län och Barn- och utbildningsnämnden i Torsås kommun. 
 
Yttrande har inkommit från Polismyndigheten i Kalmar län daterat 2005-07-13, 
med tillstyrkan på angiven vägsträcka. 
 
Yttrande från Vägverket Region Sydöst daterat 2005-07-15 har inkommit. 
Vägverket påtalar vissa komplikationer /följder av ett sådant beslut och 
meddelar vidare att vid ett kommunalt beslut om att bibehålla nuvarande 
hastighetsbegränsningar är Vägverket  i Kalmar län beredda att komplettera  
med åtgärder för att höja trafiksäkerheten i det aktuella området. 
 
Barn- och utbildningsnämndens AU meddelar i protokoll 2005-08-10 att de 
avstår från att yttra sig i ärendet, då ingen verksamhet inom Barn- och utbild-
ningsnämndens ansvarsområde är förlagd till området ifråga. 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att avslå framställningen om 30 km/h  på Brömsebrovägen, 
 
att påtala för Vägverket att de åtgärder enligt yttrande daterat  2005-07-15 
ombesörjes av Vägverket. 
----------   
 
Exp till: 
Inger Brännmark 
Vägverket Region Sydöst 
Polismyndigheten 
Kommunalteknik 
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§ 105 Dnr 05/TN0004 
Trafiknämndsärende 
Yttrande ang lokal trafikföreskrift, E 22 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län begär yttrande angående ansökan om tillfällig 
hastighetsbegränsning till 30 km/h på väg E22 vid Hagaborgs Idrottsplats  
onsdagen den 12 oktober 2005 mellan klockan 13.00 – 17.00 på en sträcka av 
ca 300 meter söder Hagaborg till Bergkvara samhälle – totalt ca 1 km. 
 
Anledningen till tillfällig trafikåtgärd är att en fotbollslandskamp ska spelas på 
Hagaborgs Idrottsplats. 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att meddela Länsstyrelsen att ingen erinran föreligger. 
----------   
 
Exp till: 
Länsstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 106 Dnr 05/TN0004 
Trafiknämndsärende 
Handikapparkering, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Muntlig framställning har framförts till nämndens ordförande, angående 
flyttning av handikapparkering på fast Torsås 1:114. 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att 1 st handikapparkering flyttas enligt bifogad karta. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 107 Dnr 05/TN0010 
Skötsel av markområde Torsås 6:18 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2005-07-04  har inkommit från Klas Petersson, delägare till 
fastigheten Torsås 6:18, ( f d polishuset) med förfrågan om skötsel av marken 
runt fastigheten. Bifogad karta utvisar fastighetsgräns. 
 
Klas Petersson anser att fastighetens mark runt huset används av kommun-
innevånarna som gång- och cykelväg. Därför anser Petersson att underhållet,   
typ renhållning, borde vara en kommunal sak. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avslå framställningen. 
----------   
 
Exp till: 
Klas Petersson 
Kommunalteknik 
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§ 108 Dnr 05/TN0022 
Ang avgift för vatten och avlopp, Söderåkra 6:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Söderåkra Hembygdsgille, genom Bengt Andersson, begär återbetalning av 
avgift för vatten och avlopp sedan 2003-12-30, en summa av 3.006:- kronor. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att meddela Söderåkra Hembygdsgille att om avgiftsbefrielse skall ske  
     i framtiden erbjuda bortkoppling av vatten och avlopp,  
 
att om framtida behov uppstår av inkoppling kommer då aktuell anslut-       
     ningsavgift att debiteras. 
 
Ordförande Lennart Gustafsson deltar ej i ärendet på grund av jäv. 
----------   
 
Exp till: 
Söderåkra Hembygdsgille 
Kommunalteknik 
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§ 109 Dnr 05/TN0035 
Dieseldrivet mobilt elkraftverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2005-08-01 inkom från Torsås Fastighets AB angående 
dieseldrivet mobilt elkraftverk. 
 
Det kraftverk som inköptes av Torsås kommun för att säkerställa eventuella 
elförsörjningsstörningar vid milleniumskiftet är idag placerat på kommunför- 
rådet. 
 
Det används i huvudsak av VA-sidan vid enstaka ombyggnader i pump-
stationer  o s v. Vidare har Torsås Fastighets AB använt det vid stormen i 
januari mån på Mariahemmmet, där det även placerades ut vid det nu för-
varande skyfallet i slutet av juli månad. 
 
Torsås Fastighet och VA-sidan har diskuterat om att kraftverket kunde vara 
stationerat på Mariahemmet och inte på kommunförrådet. 
 
Torsås Fastighet har därför följande förslag:  
 
att kraftverket placeras vid Mariahemmet, att Torsås Fastighet AB bekostar och 
uppför ett takförsett, inhägnat område vid kopplingspunkten, 
 
att Torsås Fastighet AB påtar sig den kontroll, driftprovning  och skötsel som 
är föreskrivet på kraftverket, 
 
att kraftverket finns tillgängligt för Kommunalteknik när så erfordras. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna framställningen från Torsås Fastighets AB. 
---------   
 
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
Kommunalteknik 
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§ 110 Dnr 98/TN0042 
Bergkvara Avloppsreningsverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
T f teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar angående Bergkvara 
avloppsreningsverks ombyggnad och tillståndsansökan. 
 
Tillståndsansökan skall vara inlämnad hos Länsstyrelsen innan 2006-01-01. 
 
F d teknisk chef Rune Fransén har tidigare handlagt ärendet. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge f d teknisk chef Rune Fransén uppdraget att slutföra tillståndsansökan 
     till Länsstyrelsen för Bergkvara avloppsreningsverk. 
----------   
 
Exp till: 
Rune Fransén 
Kommunalteknik 
Bo Lönnqvist, för kännedom 
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§ 111 Dnr 05/BN0006 
Detaljplan, Ragnabo 1:3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik, Kalmar, har upprättat förslag till detaljplan för 
Södra Ragnabo, del av Ragnabo 1:3 m fl fastigheter, Torsås kommun, Kalmar 
län. 
 
Syftet med den nu aktuella planen är främst att anpassa planbestämmelser efter 
nuvarande markanvändning. Planen möjliggör större byggrätter, viss smärre 
utökning av tomtantal samt att naturmark bevaras i området. Kommunalt vatten  
och avlopp ska dras fram till området varvid permanent bosättning underlättas. 
En förutsättning för förändringarna är att området i stort sett ska bibehålla sina 
speciella karaktärer. Ianspråktagande av de byggrätter som detaljplanen med- 
ger förutsätter anslutning till kommunalt VA-system. 
 
Upprättat förslag till detaljplan är utställt för granskning enligt reglerna i PBL 5 
kap 23 §. Tillsammans med detaljplanen utställs även under samma tid  karta 
utvisande område där förordnande enligt PBL 6 kap 19 § föreslås upphävas. 
 
Sakägare (fastighetsägare), myndigheter och andra som bedöms ha ett väsent-
ligt intresse av planen har tillsänts planhandlingar för yttrande. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag. 
----------   
 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
Kommunalteknik 
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§ 112 Dnr 05/TN0006 
Detaljplan för fastigheten Torsås 4:2, 4:104 m fl, Torsås kommun, Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik, Kalmar, har upprättat förslag till detaljplan för 
fastigheten Torsås 4:2, 4:104 m fl, Torsås kommun, Kalmar län. 
 
Södra Timber AB önskar bygga ut sitt sågverk i Torsås, söder och väster om 
nuvarande sågverk. Utvidgningen och omfördelningen av sågverkstomten får 
till följd att Sågverksgatan måste stängas av för genomfartstrafik. In- och utfart 
till sågverket föreslås istället ske söderifrån via en nyanlagd industrigatan från 
Norra Tångvägen. 
 
Sågverkets planerade utbyggnad förutsätter att en ny detaljplan upprättas för 
själva sågverksområdet och markområden söder därom. Den nya detaljplanen 
skall ge företaget mer utrymme samtidigt som säkerhet och trivsel för omgiv-
ningen skall beaktas så långt det går. 
 
Upprättat förslag till detaljplan är nu föremål för samråd enligt PBL 5 kap 20 §, 
normalt planförfarande. 
 
Sakägare (fastighetsägare), myndigheter och andra som bedömts ha väsentligt 
intresse av planen har tillsänts planhandlingar för synpunkter. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag. 
----------   
 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
Kommunalteknik 
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§ 113 
Informations- och anmälningsärenden 
 
Kommunalteknik har tillsammans med länets övriga kommuner tagit fram en 
broschyr ”Latrinhantering i Kalmar län”. 
 
Meddelande från Länsstyrelsen daterat 2005-07-11 ang Miljörapport år 2004 
för Hallagärde avfallsanläggning, Torsås kommun, föreligger. 
Rapporten uppfyller efter komplettering i allt väsentligt Naturvårdsverkets 
föreskrifter (2000:13) om vad en miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter ska innehålla.  
 
Föreläggande från Länsstyrelsen daterat 2005-06-29 föreligger angående kom-
paktering av avfall från Torsås kommun på Hallagärde avfallsdeponi. 
Länsstyrelsen gör den bedömningen att den lättare hjullastaren kan användas 
tillsvidare eller längst t o m utgången av år 2007. 
 
Konsekvensutredning, från Vägverket daterad 2005-07-18, enligt 27 § 
verksförordningen (1995:1322) till förslag om föreskrifter om vägvisningsplan 
för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100-499. 
----------   
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                      2005-08-16   15   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
§ 114 Dnr 05/TN0037 
Byggnation av GC-väg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Motoman Robotics Europé AB har för avsikt att utföra markarbeten på 
området öster om Verkstadsgatan. För att möjliggöra passage för gående och  
Cyklister från Spångatan till södra Verkstadsgatan och till ”Lionsleden” är av-
sikten att bygga en Gång- och cykelväg. 
 
GC-vägen kommer att byggas enligt gängse normer, vilket innebär att ytan 
asfalteras med stödkant på båda sidor. 
 
Motoman Robotics Europé AB hemställer i skrivelse inkommen 2005-08-15 
om ekonomisk ersättning för byggnationen av vägen eftersom nyttjandet 
kommer tillgodo för kommunens innevånare. 
 
Upphandling har skett av Motoman Robotics Europé AB, kostnad 126.065>:- 
kronor exklusive mervärdesskatt. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson informerar i ärendet. 
 
Roland Swedestam, s, yrkar att medel tas i investeringsbudget 2005 för indust- 
riområde Torsåsverken.  
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att föreslå Motoman Robotics Europé AB att Torsås kommun, Tekniska 
     Nämnden, köper in den asfalterade och färdigställda GC-vägen för efter 
     byggnation för en kostnad av 126.065:- kronor, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande ur 2005 års investeringsbudget för 
     industriområde, Torsåsverken, 32, 89220, projekt 1355. 
----------   
 
Exp till: 
Motoman Robotics Europé 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Kommunalteknik 
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§ 115 Dnr 05/TN0001 
Sammanträdestid 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att hålla nästa sammanträde tisdag 2005-09-27 klockan 08.00.  
---------   
 
 
 
 
 


