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 Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  
 
 

Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdag 2009-03-24 klockan 18.00-21.00 
 
Beslutande Ingemar Skotheim, s, ordförande 

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

 Magnus Nilsén, m 
  

 
 

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

 Roland Swedestam, kommunstyrelsens ordf., § 46   
 Elin Delvéus, WSP Samhällsbyggnad AB, § 48 

 
 

 
 
Utse att justeras Magnus Nilsén  
 
Justeringens 
plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, 2009-04-30 
 
Underskrifter           Sekreterare ..............................................................           Paragrafer 46-56 
 Anne-Charlott Harrysson 
 
                                Ordförande .......................................................................................................................... 
  Ingemar Skotheim             
 
                                Justerande ..............................................................  
  Magnus Nilsén 

 
 

 

   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Tekniska nämnden 
 
Sammanträdesdatum 2009-04-21 
 
Datum för    Datum för 
anslags uppsättande 2009-04-30  anslags nedtagande  2009-04-21 
 
  
Förvaringsplats  
för protokollet Nya kommunhuset, Torsås 
 
Underskrift ............................................................................ 

          Anne-Charlott Harrysson 
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§ 46            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 
Tommie 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. 

 
Vid dagens möte framkom en del frågeställningar som bör utredas närmare:  
verksamhetsområdets storlek,  
andra möjliga tekniska lösningar för fastigheter som ligger lite avsides från samlad 
bebyggelse,  
vem är berörd fastighetsägare. 
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Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge Samhällsbyggnadschef Peter Persson i uppdrag att fortsätta utredningen 

och återkomma med rapportering vid nämndens möte i maj. 
 
-------- 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 47 Dnr TN09/0020 
Övertagande av VA-anläggningar, fritidsområden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef informerade tekniska nämnden 2008-05-20 om de sammanträffande 
med Kroka-Påbonäs samfällighetsförening 2008-03-14, Norragårdens samfällighet 
2008-04-11 samt Ragnabo Miljö- och samfällighetsförening 2008-05-07 angående 
övertagande av VA-anläggningar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s har medverkat vid 
överläggningarna. 
Samfällighetsföreningarna önskar gemensamt möte med Tekniska nämnden. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-08-19, § 145, att enligt tidigare beslut  
2008-05-20, § 96, inbjuda sakkunnig till nämnden och samtidigt bjuda in 
Kommunstyrelsen arbetsutskott för att diskutera frågan samt att kalla till möte 
och bjuda in två st representanter från vardera förening Kroka-Påbonäs 
samfällighetsförening, Norragårdens samfällighet samt Ragnabo Miljö- och 
samfällighetsförening samt representanter från Kommunstyrelsens arbetsutskott 
och Tekniska nämnden. 
 
Rita Lord, jurist vid Svenskt Vatten, informerade den 18/11 2008 
Kommunstyrelsen, Miljönämnden, Tekniska nämnden och tjänstemän från de 
förvaltningarna om den nya vattentjänstlagen och vilka regler som gäller vid 
utvidgande av verksamhetsområdet för VA. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-1217, § 224, att föreslå Kommunstyrelsen 
besluta att inte kostnadsfritt ta in fritidsområdena norr om Bergkvara i 
verksamhetsområdet för VA på grund av att det kan innebära stora kostnader för 
kommunen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-02-10, § 34, att återremittera 
ärendet till tekniska nämnden för komplettering av berörda anläggningars status 
samt mer information om servisavgiften. 
 
Tekniska nämndens beslut 

 
att  inleda förhandlingarna med Kroka-Påbonäs samfällighetsförening, 

Norragårdens samfällighet och Ragnabo Miljö- och samfällighetsförening för 
anslutning till det kommunala VA-nätet samt  
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att till förhandlingsdelegation utse Kommunstyrelsens ordf. Roland Swedestam, 

Tekniska nämndens ordf. Ingemar Skotheim, Samhällsbyggnadschef Peter 
Persson samt Teknisk chef Tommie Sigvardsson 

 
 
---------- 
 
Exp till 
Kroka-Påbonäs samfällighetsförening  
Norragårdens samfällighet  
Ragnabo Miljö- och samfällighetsförening  
Kommunstyrelsens ordf. Roland Swedestam 
Kommunalteknik 
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§ 48 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 nämnden beslutade 2009-02-17, § 31 att genomföra en 
trafiksäkerhetsrevision enligt förslag och att till arbetsgrupp utse ordf. Ingemar 
Skotheim och vice ordf. Magnus Nilsén tillsammans med berörda tjänstemän. 
 
Konsult Elin Delvéus redogjorde på nämndens möte 2009-03-24 hur långt arbetet 
med trafiksäkerhetsrevisionen har kommit. 
 
Konsult Elin Delvéus slutredovisade den genomförda trafiksäkerhetsrevisionen 
som innehåller två delar, trafiksäkerhetskultur, som handlar om hur systematiskt 
trafiksäkerhetsarbetet är, och trafiksäkerhetsstandard, som visar den faktiska 
säkerhetsnivån. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att notera informationen 
 
--------- 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 49 Dnr 09/TN0006 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per den 28 
februari 2009. Prognosen för helår är VA: ingen avvikelse, gata/park: ett troligt 
överskott på vinterväghållningen. Aktbilaga 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen.  
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 50 Dnr 08/TN0066 
Kostnadskalkyl, Yxneberga infiltrationsvattenverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redogör i ärendet. 
Den kostnadskalkyl för det nya infiltationsvattenverket i Yxneberga samt 
uppräknade driftskostnader som inkommit från Kalmar Vatten AB aviserar om 
prishöjning på 1.19 kr/m3 från och med 2009-05-01. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-09-23 att utse presidiet till föhandlingsgrupp. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-10-21 att redovisa kostnadskalkylen för 
Kommunstyrelsen och vad den kan innebära i förändrat kubikmeterpris på 
renvattnet innan den kommande förhandlingen. 
 
Tommie Sigvardsson redogjorde för förhandlingarna med Kalmar Vatten AB. 
Föreslagen prishöjning fr.o.m. 2009-05-01 är 1.13 kr. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att acceptera Kalmar Vatten AB:s förslag till prishöjning samt 
 
att  avstämning skall ske vid årsskiftet 2009/2010 innan avtal tecknas . 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 51 Dnr 09/TN0010 
Övriga ärenden 
Adressändring 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ägarna till fastigheterna Söderåkra 6:32, 6:33 och 6:34 har inkommit med skrivelse 
till Bygg- Och Miljönämnden i Torsås kommun angående begäran om 
adressättning. De saknar i dagsläget utfart mot Oxelvägen som enligt beslut 1996 
ska vara deras utfart. Alla berörda fastigheter har behållit adressen 
Prästgårdsvägen men har nu kontaktats av Skatteverket som påpekat att de är 
folkbokförda på två adresser. 
 
Fastighetsägarna vill ha adress Prästgårdsvägen eftersom de alltid haft det och 
också behålla sina utfarter mot den vägen. Det råder dock utfartsförbud mot 
Prästgårdsvägen enligt gällande detaljplan fastställd 1979-11-22, vilken redovisar 
utfarter mot Oxelvägen för berörda fastigheter. 
 
En ändring av detaljplan med syfte att ta bort utfartsförbudet på aktuell sträcka 
avstyrks av Vägverket med motiveringen att Prästgårdsvägen (Väg 130) hör till 
deras värnade vägnät där det ställs högre krav på utfarter, korsningar m.m. längs 
vägen.  
 
Bygg- och Miljönämden beslutade 2009-03-30, § 66, att kommunicera berörda 
fastighetsägare att de inte kan behålla utfarter mot Prästgårdsvägen eftersom de är 
planstridiga men att om de så önskar ändå kan behålla sin adress Prästgårdsvägen. 
 
Tekniska nämndens beslut 

 
att  notera informationen. 
 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2009-04-21 10   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 52 Dnr 09/TN0007 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inbjudan till följande utbildningar föreligger: 
Seminarium om kollektivtrafikens långsiktiga utveckling, den 9 juni 2009 i 
Växjö, Vägverket, 
Seminarium om de kommande planerna för infrastruktur den 20 maj 2009 i 
Oskarshamn, Regionförbundet, 
Tylösandsseminariet den 7-9 september 2009, Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
 

Tekniska nämndens beslut 
 

att  avstå deltagande. 
 

--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 53  
Informations- och anmälningsärenden 
 

o Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag att göra en uppföljning av 
en tidigare granskning avseende den interna kontrollen. Av rapporten framgår 
att flera av de tidigare påpekade bristerna har åtgärdats och den interna 
kontrollen bedöms vara tillräcklig. 

 
o Länsstyrelsens beslut, 2009-03-18, en uppdatering av samtliga tills vidare 

gällande lokala trafikföreskrifter som har meddelats av Länsstyrelsen. 
 

o Torsås kommuns yttrande till Miljööverdomstolen över överklagan av 
Miljödomstolens beslut 2008-09-19, Tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av 
avloppsvatten från Bergkvara avloppsreningsverk, Torsås kommun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2009-04-21 12   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 54 Dnr 09/TN0015 
Enskilda vägar 
 
Skrivelse har inkommit från Skörebo-Stuvehyltan-Bodhyltans vägsamfällighet och 
Bodhyltan- Mellankärrsvägens vägsamfällighet med ansökan om bidrag till 
förbättringsåtgärder på det enskilda vägnätet.  
Genom projektet möjliggörs en hårdbelagd cykelled genom i stort sett hela 
kommunen. 
Samtidigt kommer före detta Bodhyltans skola att upprustas och ställas till 
förfogande som ett mindre besöksmål. 
Beräknad kostnad för förstärkning av vägen och hårdbeläggning är ca 600 000 kr.  
Tänkt finansiering av detta är att söka EU-bidrag via Leader Småland Sydost om 
50 %, boendes egen insats och kommunal insats. 
Vägsamfälligheterna söker nu stöd från kommunen med 180 000 kr samt att 
Torsås kommun, Tekniska nämnden blir huvudman och söker bidrag för detta 
hos Leader Småland Sydost enligt bifogad projektplan. 
 
Skrivelse har även inkommit från Fastlycke-Uttesbo vägsamfällighet med ansökan 
om bidrag till beläggning av delen som är grusväg. Beräknad kostnad är ca 
600 000 kr. Vägsamfälligheten har även sökt bidrag av Kalmar kommun eftersom 
vägen är belägen både Torsås och Kalmar kommuner och från Vägverket. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avvakta med ställningstagande till efter mötet med samrådsgruppen för 

enskilda vägar den 6 maj där Vägverket Region Sydost kommer att medverka. 
 
-------- 
Exp till 
Skörebo-Stuvehyltan-Bodhyltans vsf 
Fastlycke – Uttersbo vsf 
Kommunalteknik 
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§ 55 Dnr 09/TN0008 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren informerar om att bostadsanpassningsbidrag för år 2009 hittills 
utbetalats med 34,0 tkr, beställda arbeten uppgår till 115,0 tkr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
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§ 56 Dnr 09/TN0014 
Delegationer, beslutsattester 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid Tekniska nämndens möte 2009-01-20, § 4, redovisade Tommie Sigvardsson 
nu gällande delegationsordning och nämnden beslutade att den skall gälla även 
fortsättningsvis fram till att samhällsbyggnadschefen börjar sin anställning i april. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att nuvarande delegationsordning skall gälla t.o.m. juni 2009 samt 
 
att ge samhällsbyggnadschefen Peter Persson i uppdrag att utarbeta ett förslag på 

ny delegationsordning till nämndens möte i juni. 
 
-------- 
Kommunalteknik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


