
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden 2009-02-17 1(19) 

 Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  
 
 

Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdag 2009-02-17 klockan 18.00-20.30 
 
Beslutande Ingemar Skotheim, s, ordförande, ej § 26 

 Lars Petersson, s. 
 Monica Fredriksson, tp, tjänstgörande ersättare 
 Pär Larsson, c, ej § 16 

 Magnus Nilsén, m, ordf § 26  
  

 
 

 
 

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

 Anders Jakobsson. skogsinspektör, Södra, § 16 
 
 
 

 
 
 
Utse att justeras Monica Fredriksson  
 
Justeringens 
plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, 2009-02-20 
 
Underskrifter           Sekreterare ..............................................................           Paragrafer 16-31 
  Anne-Charlott Harrysson 
 
                                Ordförande .......................................................................................................................... 
  Ingemar Skotheim            Magnus Nilsén, § 26  
 
                                Justerande ..............................................................  
  Monica Fredriksson 

 
 

 

   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Tekniska nämnden 
 
Sammanträdesdatum 2009-02-17 
 
Datum för    Datum för 
anslags uppsättande 2009-02-20  anslags nedtagande  2009-03- 13
  
Förvaringsplats  
för protokollet Nya kommunhuset, Torsås 
 
Underskrift ............................................................................ 

          Anne-Charlott Harrysson 
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§ 16 Dnr 09/TN0017 
Röjningsinsatser Ekbacken, Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekbacken i Söderåkra är, enligt Skogsstyrelsens inventering från 1998-05-12, ett 
objekt med naturvärden vilket är nivån under nyckelbiotop. 
Mycket bok har kommit upp under eken vilket föranleder ett akut gallringsbehov 
enligt Skogsstyrelsens bedömning. Om inte åtgärder görs tämligen omgående 
kommer ekarna att skuggas ihjäl och det blir en ren bokskog stället. 
 
Skogsinspektör Anders Jakobsson, Södra, presenterade ett förslag till 
gallringssinsatser i Ekbacken i Söderåkra. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att Anders Jakobsson, Södra, i samråd med Lars Karlsson, Skogsstyrelsen, gör en 

utstämpling för gallring i Ekbacken i Söderåkra enligt Anders Jakobssons 
förslag. 
 

att ge Anders Jakobsson i uppdrag att kontrollera möjliga bidrag till arbetet från 
NOKÅS (Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen). 

 
-------- 
 
Exp till 
Anders Jakobsson, Södra 
Lars Karlsson Skogsstyrelsen 
Kommunalteknik 
 
 
Pär Larsson deltog ej grund av jäv. 
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§ 17 Dnr 08/TN0021 
Bokslutskommentarer 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar förslag på bokslutskommentarer för 
Tekniska nämnden år 2008. Aktbilaga 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna upprättat förslag till bokslutskommentarer och överlämna dem till 

Kommunstyrelsen.  
-------- 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2009-02-17 4   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 18 Dnr 08/TN0050 
Budget 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av omorganisationen med bildandet av ny samhällsbyggnads-
förvaltning ställs krav på att tekniska nämnden skall göra en besparing på  
350,0 tkr. 
 
Tekniska chefen presenterar ett förslag till besparing 
200,0 tkr gata/park och 150,0 tkr VA. 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
--------- 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 19            Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-09-26, § 86 att fatta ett principbeslut om ett 
VA-område för kustområdet söder om Bergkvara, som inkluderar och Södra 
Kärr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-02-05, § 35 att uppdra åt Tekniska nämnden att 
påbörja projekteringen av VA, söder Bergkvara samt att föreslå en utökning av 
VA-området. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-02-19, § 28 att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att påbörja projekteringen av VA, söder Bergkvara. 
 
Tommy Gabrielsson och Fredrik Håkansson,WSP i Karlskrona informerade 
Tekniska nämnden 2008-09-23, § 171, om projekteringen av projektet VA söder 
Bergkvara. 
Antal fastigheter som beräknas anslutas är 360 st. 
Enligt den översiktliga kalkylen som de presenterade är projektet 
kostnadsberäknat till 48 miljoner kronor vilket ger en anslutningsavgift per 
fastighet på ca 133 000 kr + mervärdeskatt. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redogör för ärendet.  
Projekteringen är slutförd och berörda fastighetsägare kan kallas till 
informationsmöten enligt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, 2008-10-28,  
§ 371. 
 
Tekniska nämnden belsutade 2009-01-20, § 5, att överlämna ärendet till 
Kommunstyrelsen för fortsatt hantering och beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-02-10, § 32, att uppdra åt 
Tommi Sigvardsson att kontakta Svenskt vatten för en redovisning ar bl.a. 
särtaxor, finansiering för fastighetsägare m.m., samt undersöka lågkonjunkturens 
effekter, påbörja planering för ett informationsmöte med berörda fastighetsägare 
och kontakta markägare som berörs av huvudledningarna. 
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Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
-------- 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 20 Dnr 09/TN0022 
Utökning av verksamhetsområdet för VA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterar förslag på revidering av 
verksamhetsområdet för VA i Torsås samhälle. Förslaget innebär att 
Industriområde 3 vid Västra Industrigatan införlivas i verksamhetsområdet. 
Aktbilaga karta. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå Kommunfullmäktige utöka befintligt verksamhetsområde för VA i 

Torsås samhälle enligt förslag. 
 
-------- 
 
Exp. till 
Kommunfullmäktige 
Kommunalteknik 
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§ 21 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 nämnden beslutade 2008-11-18, § 196,  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 samt att översända skrivelsen till övriga berörda för 
yttrande. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2009-01-26, § 19, att vägen skall byggas enligt 
gällande detaljplan och att färdriktningen bibehålls eftersom den är en del av 
gällande detaljplan. 
 
Yttrande inkom från Bergkvara Båtklubb, daterat 2008-02-10. Aktbilaga. 
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Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att beställa projektering av 

lokalgatan norr kvarteret Garvaren enligt gällande detaljplan av WSP Sverige 
AB. 

 
-------- 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 22 Dnr 08/TN0042 
Enskilda vägar 
H 19182 Juansbo  
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Juansbo vägsamfällighet genom Tomas Gustavsson daterad  
2009-02-09 har inkommit. De har noterat att kommunen har fått ökat anslag för 
förbättringar av vägar och anser att Juansbovägen borde prioriteras när frågan 
uppkommer om vilken/vilka vägas som i första hand behöver förbättras. 
 
De har i tidigare skrivelser daterade 2008-05-14 och 2008-09-15 påpekat att det 
grundläggande problemet är avsaknaden av diken och att därmed inte avrinning 
sker och att på fyra ställen av vägens sträckning fungerar inte vägtrummorna 
tillfredsställande. 
 
Tommie Sigvardssons har diskuterat problemen med entreprenören NCC Roads 
AB men någon förbättring har ej skett. 

 

Tekniska nämndens beslut 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att kontakta Tomas 

Gustavsson och företrädare för entreprenören NCC Roads AB och vid en 
besiktning av vägen gemensamt komma fram till vilka åtgärder som behöver 
utföras. 

 
---------- 
 
Exp till 
Juansbo vägsamfällighet / Tomas Gustavsson 
NCC Roads AB 
Kommunalteknik 
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§ 23 Dnr 08/TN0015 
Enskilda vägar 
Halkbekämpning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Birgitta Jonsson, Gata, daterad 20089-01-21, har inkommit.  
Hon påtalar att vid halt väglag bör sandning ske av ”blåvägen” nr 302, gamla E22 
vid Skeppevik.  
Vägen i fråga trafikeras av skolbussen. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  hänvisa till kommande upphandling av drift och underhåll av enskilda vägar, 

som kommer att ske under 2009, där halkbekämpning kommer att ingå på 
alla vägar som trafikeras av skolbussar. 

 
--------- 
 
Exp. till 
Birgitta Jonsson 
Kommunalteknik
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§ 24 Dnr 08/TN00 
Upphandling el 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommentus Gruppen AB inbjuder till samordnad upphandlig av Elenergi. 
Nuvarande avtal med Kraft och Kultur gäller till och med. 2009-12-31. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att medverka i Kommentus Gruppen AB upphandling av elenergi  
 ”EL 2010-01”. 

 
att ge fullmakt till Alexandra Anastasiou, Kommuntus Gruppen AB, orgnr 

556026-1900, eller den som denne sätter i sitt ställe, att som ombud för 
Torsås kommun/Tekniska nämnden föra talan i länsrätt/ kommarrätt/ 
regeringsrätt avseende överprövning av upphandling av elenergi,  

 ”EL 2010-01”. 
  
-------- 
 
Exp. till 
Kommentus Gruppen AB 
Kommunalteknik 
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§ 25 Dnr 05/TN0051 
Avtalsförlängning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson meddelar att följande avtal går ut under 
februari. 
 
Leverans av skyddsskor och yrkeskläder 

AB Sture Lundgrens Järnhandel 
Avtalstiden omfattar perioden 2006-03-01 – 2009-02-28 med möjlighet till 
förlängning 24 månader. 
 
Konsultuppdrag för VA- och gatubyggnationer. 

WSP Sverige AB 
Avtalstiden omfattar perioden 2006-03-01 – 2009-02-28 med möjlighet till 
förlängning 24 månader. 
 

Tekniska nämndens beslut 
 

att  förlänga avtalen med AB Sture Lundgrens Järnhandel och WSP Sverige AB i 
24 månader.  

 
--------- 
 
Exp. till 
AB Sture Lundgrens Järnhandel 
WSP Sverige AB 
Kommunalteknik 
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§ 26 Dnr 09/TN0018 
Ansökan om korsning av Applerumsån med fjärrvärmeledning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om korsning av Applerumsån med fjärrvärmeledning har inkommit 
från Torsås Fjärrvärme AB genom företaget Energikonsult Willy Mårtensson 
AB. 
 
Syftet är att ansluta de 14 hyreslägenheter som är under uppförande i 
Valfridsbo. 
Fjärrvärmeledning kommer att förläggas över Applerumsån omedelbart väster 
om den gamla järnvägsbron som idag nyttjas av en cykelbana. Ledningen är 
självbärande dvs ingen brygga eller dylikt erfordras. Två stöd kommer att 
fästas i den intilliggande bron för säkerhets skull. 
 

Tekniska nämndens beslut 
 

att  bevilja ansökan om korsning av Applerumsån med fjärrvärmeledning enligt 
ansökan under förutsättning att det inte blir några kostnader för 
Kommunalteknik samt 
 

att  Torsås Fjärrvärmenät AB står för sina egna kostnader vid eventuella 
ombyggnader och reparationer av bron. 

 
--------- 
 
Exp. till 
Torsås Fjärrvärmenät AB 
Kommunalteknik 
 
 
Ingemar Skotheim deltog ej på grund av jäv. 
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§ 27 Dnr 09/TN0007 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inbjudan till utbildning i skyddsområden för vattentäkter, onsdag den 1 april 2009 
från Region Halland. 
Inbjudan från Svenska Kommunaltekniska föreningen till Stadsbyggnadsdagar 
2009, 25-26 mars 2009 i Stockholm 
 

Tekniska nämndens beslut 
 

att   erbjuda teknisk chef Tommie Sigvardsson deltagande i utbildningen för 
skyddsområden för vattentäkter den 1 april 2009. 
 

att  avstå deltagande vid Stadsbyggnadsdagar i Stockholm den 25-26 mars 2009. 
 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 28  
Informations- och anmälningsärenden 
 

Upphävande av Länsstyrelsens beslut 2001-11-13, dnr 126-11127-01 och samma 
föreskrift i Kalmar läns författningssamling 2001:75 avseende 70 km/h på väg 
E22 för södergående trafik vid Söderåkra i Torsås kommun. Beslutet gäller från 
den 20 januari 2009. 
 
Meddelande från Länsstyrelsen i Kalmar län om ändrad anmälan om lagring av 
avfall för sluttäckning av Hallagärde avfallsanläggning. Mängden massor som 
kommer att transporteras till Hallagärde utökats från 20 000 m3 till 30 000 m3. 
 
Vägverket Region Sydöst meddelar att arbete med de föreslagna åtgärderna vid 
trafikplats Söderåkra kommer att påbörjas under april/maj månad 2009. De har 
för avsikt att testa en ny modell för visuell ledning, lysdioder som är lågmonterade 
och är mycket strömsnåla. 
 
Tommie Sigvardsson har lämnat yttrande till Byggnadsnämnden för detaljplanen 
fastigheten Applerum 5:23 ”Valfridsbo”. 
 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-01-28, § 7, angående godkännande av 
förslag till planprogram för Djursvik. 
 
Ledamoten Magnus Nilsén påtalar att renhållningskärlet vid hamnmagasinet i 
Djursvik bör tas in vintertid lika som de övriga kärlen med ”sommarhämtning” på 
fritidsområdena. 
 
Ledamoten Magnus Nilsén påtalar vikten av att Vägverkets snöröjningspersonal är 
försiktiga när de snöröjer på grusplanen i Djursvik så att inte de förstör planen. 
Tommie Sigvardsson har varit i kontakt med Vägverket i ärendet. 
 
Ledamoten Magnus Nilsén framhåller att det finns brister i nuvarande rutiner 
gällande framtagande av aktuella snöröjningslistor till permanentboende i 
fritidsområdena. 
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§ 29 Dnr 09/TN0003 
Sammanträdestid juni 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att sammanträdestid för nämndens möte den 16 juni 2009 ändras till kl.08.00. 
 
-------- 
Kommunalteknik
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§ 30 Dnr 09/TN0008 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren informerar om att bostadsanpassningsbidrag för år 2009 hittills 
utbetalats med 20,0 tkr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
-------- 
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§ 31 Dnr 09/TN0023 
Trafiksäkerhetsrevision 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tommy Nyberg har på uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott utsett 
teknisk chef Tommie Sigvardsson till kontaktperson med Vägverket, 
Energikontor Sydost AB och NTF inför arbetet med att upprätta en 
avsiktsförklaring av trafiksäkerhetsarbetet. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson  presenterar förslag på arbetsgång för 
framtagande av trafiksäkerhetsrevision utarbetat av WSP Sverige AB. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att genomföra en trafiksäkerhetsrevision enligt förslag. 
 

att till arbetsgrupp utse ordf. Ingemar Skotheim och vice ordf. Magnus Nilsén 
tillsammans med berörda tjänstemän. 

 
--------- 
Exp. till 
Kommunalteknik 
 
 
Startmöte 2009-03-04 kl.13.00, nya kommunkontoret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


