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§ 30 Dnr 06/TN0003 
Budgetuppföljning 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per  
2006-02-28. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
---------     
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 31 Dnr 06/TN0009 
Förslag till bokslutskommentarer 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson har upprättat förslag till boksluts-
kommentarer för år 2005 avseende Tekniska Nämnden. 
 
Förslaget har varit utsänt till ledamöterna.  
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna och överlämna upprättade bokslutskommentarer för år 2005 till 
      Kommunstyrelsen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 32 Dnr 02/TN0040 
Förslag till revidering av reglemente för enskild väghållning inom Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Reglemente för bidragsgivning till underhåll av enskilda vägar i Torsås 
kommun antogs av Kommunfullmäktige 1977-10-19 § 89. 
 
Efter diskussion om reglementets aktualitet i vissa delar förslås att reglementet 
skall revideras. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2002-09-10 § 195 åt dåvarande 
utvecklingschef Rune Fransén och dåvarande teknisk chef Bert Nordström att 
utarbeta förslag till reviderat reglemente med inriktning bland annat på att 
stimulera fritidshusägare att bli permanent boende i kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2003-08-19 § 148 att en arbetsgrupp bestående av KS 
ordförande Håkan Algotsson, vice ordförande Roland Swedestam, tekniska 
nämndens ordförande Lennart Gustafson samt dåvarande teknisk chef Rune 
Fransén bildas med uppgift att utarbeta förslag till reviderat reglemente för 
bidragsgivning till och underhåll av enskilda vägar inom Torsås kommun. 
 
Förslag till revidering av reglemente för enskild väghållning inom Torsås 
kommun föreligger och har varit utsänt till samtliga ledamöter i Tekniska 
nämnden. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att överlämna Tekniska nämndens reviderade förslag av reglemente för en- 
     enskild väghållning inom Torsås kommun till Kommunstyrelsen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 33 Dnr 06/TN0021 
Skrivelse angående återställningsarbeten Söderåkra 2:2 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2006-01-11 har inkommit till nämnden angående återställ- 
ningsarbeten på fastigheten Söderåkra 2:2. 
 
I samband med att Torsås kommun anlade sin vattenledning genom Söderåkra 
samhälle lades telekanalisation för Telias räkning, optofiberanläggningen Ska-
nova Backbone, i samma ledningsgrav. Torsås kommun utförde anläggnings- 
och återställningsarbeten för både kommunens och Telias del. 
 
Telia avser att skydda sin optofiberanläggning med ledningsrätt.  Ledningarna 
passerar fastigheten Söderåkra 2:2. Ägaren till denna fastighet har vid telefon-
samtal med dels Lantmäterimyndigheten, dels med Telia Sonera förklarat sig 
missnöjd med de återställningsarbeten som kommunen har utfört på hans 
fastighet.  
 
Telia önskar kontakt med Torsås kommun med kommentarer till ovanstående 
problem och understryker att det är av största vikt för ledningsförrättningens 
avslutande att detta löses inom kort. 
 
Slutbesiktning av entreprenaden har skett 2002-06-24. Utlåtande över slut- 
besiktning daterat 2002-06-25 föreligger med undantag av vissa brister. 
Besiktningsanmärkningarna ska i tillämpliga delar vara åtgärdade senast 
2002-10-01. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge avdelningschef Tommie Sigvardsson i uppdrag att utreda frågan med 
     Telia Sonera. 
----------   
 
Exp till: 
Telia Sonera 
Kommunalteknik
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§ 34 Dnr 06/TN0020 
Offert gatubelysning vid ombyggnad av Karlskronavägen, Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunalteknik har infordrat offert avseende gatubelysning vid ombyggnad 
av Karlskronavägen i Torsås. 
 
Vid genomgång på plats lämnades besked om att Vägverkets och kommunens 
gatubelysning skall ändras från luftledning i trästolpar till jordkabel. 
Vägverkets nya armaturer är 70W NaH och kommunens är gamla 3x36W 
lysrör. 
 
För att uppnå likvärdig standard för de olika anläggningar samt separata jord-
kablar för varje anläggning offereras följande: 
 
Kabling för 7 ljuspunkter bestående av 70W NaH armaturer placerade på 
rörstolpar. Rörstolparna är raka och 6 meter höga. Priset är baserat på att ny 
jordkabel förläggs på terrass och utförande av skyddstäckning. I övrigt ingår 
komplett schakt och montage.  
 
Pris 37 800:-  kronor exklusive mervärdesskatt. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att acceptera Kreabs offert på 37.800:- kronor exklusive mervärdesskatt. 
----------   
 
Exp till: 
Kreab 
Kommunalteknik
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§ 35 Dnr 06/TN0022 
Omförhandling arrende Skärgöl 1:28, Iglasjön 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse inkom 2006-03-02 från Weine Arvidsson, Skärgöl, ang uppsägning 
av arrendekontrakt gällande 2 300 m2 av fastigheten Skärgöl 1:28 vilken an-
vändes som offentlig badplats. 
 
Den ökade belastningen av badplatsen medför att ett större markområde an-
vändes idag än tidigare överenskommen areal vilket medför förslitning och 
skadegörelse av skog. Arealen som används idag är ca 3 500 m2.  Enligt LRF 
användes ett riktmärke om 4:- kr m2. 
 
Med stöd av ovanstående uppsäges arrendekontraktet och nytt avtal önskas 
med arealförändring till ca 3 500 m2 och en årlig arrendesumma av 7 000:- 
kronor exkl moms samt indexreglering enligt konsumentindex. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godta uppsägning för villkorsändring, 
 
att fr o m 2006-05-01 teckna nytt avtal med en årlig arrendesumma av 7.000 
     kronor exklusive moms samt indexreglering. 
----------   
 
Exp till: 
Weine Arvidsson 
Kommunalteknik 
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§ 36 Dnr 06/TN0016 
Asfaltering av tennisplan Gullabo  
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2006-01-26 § 9 har inkommit där 
önskemål har framförts till ordförande Irma Folkesson om asfaltering av ten-
nisplanen i Gullabo. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna 
ärendet till Tekniska nämnden för handläggning. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att meddela Barn- och utbildningsnämnden att tennisplanen i Gullabo är 
     asfalterad. 
----------   
 
Exp till. 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunalteknik 
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§ 37 Dnr 06/TN0009 
Avtal avseende Torsås kommuns medverkan som dataleverantör till 
användare av den Nationella Vägdatabasen (NVDB) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till avtal avseende Torsås kommuns medverkan som dataleverantör till 
användare av den Nationella Vägdatabasen (NVDB) har upprättats mellan 
Vägverket och Torsås kommun. Vägverket står för samtliga kostnader. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att utse teknisk assistent Ann-Charlotte Harrysson som kontaktperson, 
 
att utse ordförande Lennart Gustafson och avdelningschef Tommie Sigvards-    
     son att underteckna avtal avseende Torsås kommuns medverkan som data- 
     leverantör till användare av den Nationella Vägdatabasen (NVDB). 
----------   
 
Exp till: 
Ann-Charlotte Harrysson 
Kommunalteknik  
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§ 38 Dnr 05/TN0007 
Prislista vägbelysning, ES Belysning AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till avtal gällande leverans av vägbelysning har inkommit från ES 
Belysning AB. 
 
Förhandlingar pågår mellan Torsås kommun och Sydkraft angående upp-
sägning av avtal vägbelysning. 
 
Ordförande Lennart Gustafson och avdelningschef Tommie Sigvardsson infor-
merar från möte med representanter från Sydkraft (E.on.) 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna prislista, bilaga 2, gällande vägbelysning (L6) i liggande av- 
       talsförslag med ES Belysning AB, 
 
att i övrigt notera informationen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 39 Dnr 04/TN0064 
Trafiknämndsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamoten Roland Swedestam, s, har tidigare initierat frågan angående 
genomfartstrafik förbjuden på Elledalsgatan, Torsås. 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att utfärda lokal trafikföreskrift gällande förbud mot trafik med motor- 
      drivet fordon med tilläggsskylt gäller genomfart på Norregatan, Dal- 
      gatan, Ängsgatan och Elledalsgatan, Torsås, i båda riktningarna. 
 
Denna föreskrift träder i kraft 2006-05-01 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
Åke Nyström 
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§ 40 
Övriga ärenden 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson informerar angående Miljönämndens 
meddelande 2005-12-05 och protokoll 2006-01-26 beträffande Bidalite 
avloppsreningsverk, Bällstorp 1:35, överskridande av riktvärden i utgående 
vatten. Med vidtagna åtgärder har under första kvartalet 2006 erhållits analys-
värden som understiger gällande riktvärden. 
----------      
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§ 41 Dnr 06/TN0024 
Ang fakturor vatten och avlopp Brod 1:36, Brobacksgåren 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Söderåkra Fastigheter AB, genom Ann-Sofie Juzek, inkom 
2006-03-16 angående fakturor på vatten och avlopp avseende Brod 1:36, 
Brobacksgården. 
 
Fakturorna avser fast avgift för vatten och avlopp 1 st samt fast avgift/lgh 
utöver en, 19 lgh för tiden 2005-10-21--2005-12-31 med belopp 4.117:- kronor 
och fast avgift för vatten och avlopp 1 st samt fast avvgift/lgh utöver en, 19 lgh 
för tiden 2006-01-01--2006-03-31,  med belopp 5.987:- kronor. 
 
Söderåkra Fastigheter AB emotser en kreditfaktura avseende faktura med 
belopp om 4.117:- kr då de anser att  det inte finns anledning att betala fast 
avgift för vatten och avlopp i det skick som fastigheten befinner sig i just nu. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att erbjuda Söderåkra Fastigheter AB att erlägga en fast avgift för vatten och  
     avlopp under ombyggnationen, 
 
att meddela Söderåka Fastigheter AB att om avgiftsbefrielse skall ske i fram- 
     tiden erbjuda bortkoppling av vatten och avlopp, 
 
att om framtida behov uppstår av inkoppling kommer då aktuell anslutnings- 
     avgift att debiteras, 
----------   
 
Exp till: 
Söderåkra Fastigheter AB 
Kommunalteknik 
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§ 42 Dnr 06/TN0023 
Anslutningsavgift VA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Happy Dog i Torsås har debiterats kompletteringsanslutning vatten avseende 
fastigheten Torsås 1:26 med belopp om 20.000:-  kronor inklusive mervärdes-
skatt med förfallodag 2005-12-31. 
 
Skrivelse inkom 2006-03-16 till Tekniska nämnden med begäran om längre 
kredittid, 6 månader. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avslå framställan om förlängd kredittid. 
----------    
 
Exp till: 
Happy Dog i Torsås kommun 
Kommunalteknik 
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§ 43 Dnr 06/TN00009 
Faktura sophämtning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse inkom 2006-03-09 från Kenth Stridsberg, ägare till fastigheten Eket 
2:10, med begäran om avgiftsbefrielse för soptömning. 
 
Huset är köpt som ett renoveringsobjekt på lång sikt, eftersom det ej är färdigt 
och inte inflyttat har ingen soptömning använts. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att uppdra åt avdelningschef Tommie Sigvardsson att utreda ärendet. 
----------   
 
Exp till: 
Kenth Stridsberg 
Kommunalteknik 
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§ 44 Dnr 06/TN0001 
Sammanträdestid 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att hålla nästa sammanträde 2006-04-18 klockan 13.00. 
----------   
 
 
 


