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Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdag 2008-10-21 klockan 08.00-11.00 
 
Beslutande Ingemar Skotheim, s, ordförande 

 Lars Petersson, s. 
 Pär Larsson, c, tjänstgörande ersättare 
 Tommy Pettersson, tp 

 Kjell Mattsson, kd 
  

 
 

 
 

 
 
 
Övriga deltagande Tommie Sigvardsson, teknisk chef  
 Anne-Charlott Harrysson, sekreterare 

 
 
 

 
 
 
Utse att justeras Kjell Mattsson 
 
Justeringens 
plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, 2008-11-25 
 
Underskrifter           Sekreterare ..............................................................           Paragrafer 193-208 
  Anne-Charlott Harrysson 
 
                                Ordförande ............................................................. 
  Ingemar Skotheim 
 
                                Justerande ..............................................................  
  Kjell Mattsson 

 
 

 

   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Tekniska nämnden 
 
Sammanträdesdatum 2008-11-18 
 
Datum för   Datum för 
anslags uppsättande 2008-11-25 anslags nedtagande  2008-12-16 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Nya kommunhuset, Torsås 
 
Underskrift ............................................................................ 

          Anne-Charlott Harrysson 
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§ 193 Dnr 08/TN0002 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per  
2008-09-30. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 194               Dnr 08/TN0005 
Detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28, Torsås 
kommun, Kalmar län. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för 
del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28, Torsås kommun, Kalmar län. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för att uppföra mellan 10-15 
enbostadshus inom del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28. 
 
Förslaget finns nu utställt för granskning enligt reglerna i Plan och bygglagen  
5 kap. 23 §. 
 
Sakägare, myndigheter och andra som bedömts ha ett väsentligt intresse av 
planen har tillsänt handlingar för synpunkter. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att meddela Byggnadsnämnden att ingen erinran föreligger mot upprättat 

förslag till detaljplan.  
 
-------- 
 
Exp till 
Byggnadsnämnden 
Kommunalteknik 
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§ 195 Dnr 08/TN0005 
Detaljplan för fastigheten Applerum 5:23 m.m. ”Valfridsbo”,  
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för 
fastigheten Applerum 5:23 m.m. ”Valfridsbo”, Torsås kommun, Kalmar län. 
 
Detaljplaneförslaget är nu föremål för samråd enligt Plan- och bygglagen, 5 
kap, 20 § och synpunkter skall vara Byggnadsnämnden tillhanda senast  
2008-12-01 
 
Syftet med planändringen är att: 
− Utöka bostadsområdet öster om Genvägen 
− Tillskapa fler ”strandtomter” invid planerad sjö genom att ändra sträckning 

av lokalgata i sydöstra delområdet 
− Justera lokalgatan i norra delen av planområdet 
− Utöka byggrätter och göra dem mer flexibla. 
 
Sakägare, myndigheter och andra som bedömts ha ett väsentligt intresse av 
planen har tillsänt handlingar för yttrande. 
 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att granska inkomna 

samrådshandlingar och att avge yttrande till Byggnadsnämnden. 
 
-------- 
 
Exp. till 
Byggnadsnämnden 
Kommunalteknik 
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§ 196 Dnr 08/TN0059 
Nybyggnad väg, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadsnämnden har tagit fram en ny plan för området norr om Lindbergs 
Bygg & Färg med en enkelriktad lokalgata med utfart mot Dalskärsvägen. 
 
Bergkvara samhällsförening har i skrivelse daterad 2008-08-20 lämnat ett 
förslag till hur de anser att området bakom Lindbergs Bygg & Färg bör 
utformas med bl.a. en vändplan istället för en genomfartsgata och i övrigt 
utforma en trevlig och inbjudande miljö. 
 
Lars Sjöholm, Dag-Östen Sjöholm och Catheringe Sjöholm har hos 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hemställt om att får förvärva mark norr om 
Garvaren i Bergkvara, cirka 500 kvm enligt kartutdrag.  
Om familjen Sjöholm blir ägare till marken kommer den att upplåtas till en 
kostnad för båtuppställning vintertid, då med tillgång till vatten, vilket inte 
finns idag.  
 
Tekniska nämnden har i budget för 2009 äskat medel till anläggandet av en 
lokalgata norr om kvarteret Garvaren. 
Tekniska nämnden beslutade 2008-09-23 att avvakta kommande budget-
process. 
 
Skrivelse från Lindbergs Bygg & Färg, daterad 2008-11-06, har inkommit till 
Tekniska nämnden. De har tillsammans med Bergkvara Samhällsförening tagit 
fram ett förslag på hur området norr om Lindbergs skulle kunna utformas som 
de tycker skulle bli trivsamt för både boende och turister men framförallt 
funktionellt för lossning och lastning av lastbilar. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att hos byggnadsnämnden efterhöra om möjligheterna i detaljplanen att bygga 

enl. Lindbergs Bygg & Färgs förslag alternativt ändra tillåten färdriktning 
mot planen till infart från Ragnabovägen istället. 

 
att översände skrivelsen till berörda för yttrande. 
-------- 
Exp till 
Byggnadsnämnden 
Bergkvara Båtklubb 
Bergkvara Samhällsförening 
Kommunalteknik 
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§ 197 Dnr 08/TN0075, 06/TN 0069 
Medborgarförslag – Cykelled i Bergkvara 
Medborgarförslag – Cykelväg mellan Torsås och Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag att förbättra vandringsleden så att det också blir en cykelled 
föreligger från Ann-Christin Johansson, Bergkvara. 
 
Det kan bli en mycket vacker sträckning och kan säkert resultera i ett ännu 
större antal besökande turister till vår kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-09 att remittera medborgarförslaget till 
tekniska nämnden för beredning samt att svar ska vara kommunkansliet 
tillhanda senast 2008-12-31. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson deltar i länets arbetsgrupp för 
länsinfrastruktur. Gruppen ska göra en åtgärdsplanering för länsplanen. 
Tekniska chefen har föreslagit 3 objekt i Torsås som kan vara aktuella och som 
tekniska nämnden ställt sig bakom: 
− Cykelvägar mellan de tre samhällena Bergkvara, Söderåkra och Torsås, 
− Cykelväg utefter E22 från Bergkvara och söderut till Södra Kärr 
− Cykelväg (turistväg) från Bergkvara utefter kusten till Järnsida. 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  meddela Kommunstyrelsen att de två cykelvägar som är nämnda i 

medborgarförslagen är inplanerade som prioriterade i regionens 
infrastrukturutbyggnad. 

---------- 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 198 Dnr 08/TN0016 
Övriga ärenden 
Skrivelse angående träd, Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har tidigare inkommit till Tekniska nämnden angående ett 
bostadsområde i Söderåkra där träd och grenar förstör hela området. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-02-19 att överlämna ärendet till 
Byggnadsnämnden för åtgärd. 
 
Byggnadsnämnden belslutade 2008-03-25 att ge byggnadsingenjör Christer 
Franzén uppdraget att utreda ärendet då skuggningseffekten kan ses. 
 
Byggnadsingenjör Christer Franzén har 2008-09-10 utfört besiktning på plats 
och kan konstatera att trädet inte skuggar tillräckligt för att åtgärd krävs. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-10-27 att ärendet lämnas utan åtgärd.  
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson meddelar att åtgärder är vidtagna för att öka 
trafiksäkerheten. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att   notera informationen. 

 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik
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§ 199 Dnr 08/TN00 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan har inkommit beträffande parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att   bevilja Per-Olov Karlsson parkeringstillstånd för rörelsehindrad i 2 år. 

 
 
--------- 
 
Exp. till 
Per-Olov Karlsson 
Kommunalteknik 
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§ 200 Dnr 08/TN00 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan har inkommit beträffande parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
 
att  avslå Christer Glendinnings ansökan om parkeringstillstånd. 

 
--------- 
 
Exp. till 
Christer Glendinning 
Kommunalteknik 
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§ 201 Dnr 08/TN00 
Allmänna bestämmelser för brukande av Torsås kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning, ABVA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till ny ”ABVA”, gällande från och med 2009-01-01 föreligger. 
Skillnaden från tidigare allmänna bestämmelser är att en tydligare uppdelning 
har skett mellan bestämmelsen ”ABVA” och den information som går ut till 
huvudmannens brukare/abonnenter. 
I huvudsak rör förändringarna förhållandet mellan huvudman och 
brukare/abonnent när det gäller: 

o Ägaransvar och gränser 
o Inkopplingsbestämmelser 
o Drän- och dagvattenanslutningar 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att   godkänna upprättat förslag till ny ABVA samt 
 
att föreslå Kommunfullmäktige fastställa upprättat förslag till ny ABVA. 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 202 Dnr 08/TN00 
Arrendeavtal KSRR 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare har kommit in med förfrågan om att 
arrendera mark i Bergkvara och Gullabo för att anlägga återvinningsstationer. 
Föreslagen plats i Gullabo är Binnaretorp 1:41, norr om tennisbanan, ett 
område på 10x20 meter.  
Föreslagen plats i Bergkvara är Skällenäs 2:33, väster om Kastmansgatan, ett 
område på 20x20 meter,  
 
I övertagandeavtalen mellan kommunerna i samband med bildandet av KSRR 
fastställdes ett generellt markarrende att gälla all typ av kommunal mark med 
ett belopp om 3 kr/kvm och år. 
 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  till Kalmarsundsregionens Renhållare arrendera ut ett område på 200 kvm 

på Binnaretorp 1:41, norr om tennisbanan samt  
 
att med hänsyn till arrendatorn föreslå Kalmarsundsregionens Renhållare att 

anlägga återvinningsstationen i Bergkvara på östra sidan om 
Kastmansgatan istället för västra sidan enligt KSRR förslag, 

 
att arrendera ut ett område på 400 kvm till Kalmarsundsregionens Renhållare 

på Skällenäs 2:33, östra sidan om Kastmansgatan. 
--------- 
 
Exp till  
Kalmarsundsregionens Renhållare 
Kommunalteknik 
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§ 203 Dnr 08/TN00 
Hallagärde avfallsanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Meddelande från Länsstyrelsen, daterat 2008-10-30, angående kontrollprogram 
för Hallagärde avfallsanläggning, föreligger. 
 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget, i och med inkomna kompletteringar, 
uppfyller kraven i Naturvårdsverkets föreskrift 2004:10 42 och 43 §§. 
 
Länsstyrelsen kan i samband med den kommande tillsynen komma att ha 
synpunkter på verksamheten eller besluta om ytterligare försiktighetsmått eller 
kontroll av verksamheten. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge Kalmarsundsregionens Renhållare i uppdrag att hantera ärendet. 
 
-------- 
 
Exp till  
Kalmarsundsregionens Renhållare 
Kommunalteknik 
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§ 204 Dnr 08/00  
Sammanträdesdagar 2009 

 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till sammanträdesdagar har upprättas enligt följande: 
 
Januari  20 
Februari 17 
Mars  17 
April  21 
Maj  19 
Juli  --- 
Juni  16 
Augusti  18 
September 15 
Oktober 20 
November 17 
December 15 
 
Sammanträdet börjar kl. 08.00 om inte annat bestäms. 
Plats: Nya kommunkontoret  
 
Ordföranden Ingemar Skotheim föreslår att sammanträdestiden ändras till med 
början kl. 18.00. 

 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att fastställa upprättat förslag till sammanträdesdagar samt 
 
att ändra sammanträdestiden till med början kl. 18.00. 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 205 Dnr 08/TN0001 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inbjudan till kurs, den 3 december, för förtroendevalda som vill lära sig mer 
om VA-branschen har inkommit från Svenskt Vatten. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avstå deltagande. 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 206  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Beslut från Fiskeriveket om slututbetalning av bidrag för byggnation av en 
genomströmningskanal vid Salskär och uppföljning av resultat. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2008-10-28, § 371, angående VA 
söder Bergkvara. 
Efter informationsmötet med Svenskt Vatten 2008-11-20 ska kommunstyrelsen 
tillsammans med tekniska nämnden kalla berörda fastighetsägare till 
informationsmöte gällande VA söder Bergkvara. 
 
Skrivelse från Göran Widehav, Grisbäck, yttrande till KSRR, med anledning 
av nytt system för hämtning av hushållssopor. 
 
Ledamoten Pär Larsson ställer en fråga hur man handskas med höga flöden i 
Bergkvara reningsverk och hur stora mängder som bräddas årligen från verket. 
Tommie Sigvardsson redogör för att mängd och antal bräddningar redogörs i 
miljörapporten som lämnas in till Miljökontoret årligen. 
Tommie Sigvardsson redogör även för arbetet med att sänka flödet med 
ovidkommande vatten in till verket. 
 
Tommie Sigvardsson informerar om mötet med samrådsgruppen för enskilda 
vägar och vilka synpunkter som framkom vid genomgång av förfrågnings-
underlaget för den nya upphandlingen av enskild väghållning. 
Vid mötet redogjordes också för vilka arbeten som utförts under året på det 
enskilda vägnätet med hjälp av särskilt statsbidrag. 
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§ 207 Dnr 08/TN0004 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren informerar om att bostadsanpassningsbidrag hittills utbetalats med 
1 343 000 kr och beställda arbeten uppgår till 40 000 kr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
-------- 
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§ 208  Dnr 08/TN0001 
Sammanträdestid 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att hålla årets sista sammanträde 2008-12-16 kl. 16.00 och efter sammanträdet 

inbjudes ordinarie ledamöter, ersättare och tjänstemän till en måltid på 
Möre Golfkrog kl. 19.00. 

 
-------- 
 


