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 Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  
 
 

Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdag 2009-11-23 klockan 18.00 – 20.00 
 

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 

  
 
 

 
  

Utse att justeras Lars Petersson  
 

Justeringens 
plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, 2009-11-23 
 

Underskrifter           Sekreterare ..............................................................           Paragrafer 127  
  Anne-Charlott Harrysson 
 

                                Ordförande .......................................................................................................................... 
  Ingemar Skotheim             
 

                                Justerande ..............................................................  
  Lars Petersson 

 
 

 

   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Tekniska nämnden 
 

Sammanträdesdatum 2009-11-23 
 

Datum för    Datum för 
anslags uppsättande 2009-10-24  anslags nedtagande  2009-12-14 
 
  

Förvaringsplats  
för protokollet Nya kommunhuset, Torsås 
 

Underskrift ............................................................................ 
          Anne-Charlott Harrysson 
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§ 127 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara, förslag till verksamhetsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 

Samhällsbyggnadschefen och tekniska chefen redogör bygg- och 
miljönämndens ställningstagande i beslut 2009-09-02 § 150 och ytterligare 
inkommet utredningsmaterial från WSP. Genomgång av vissa delar av 
vattentjänstlagen (2006:412) belyses, främst de delar som berör 
verksamhetsområde. Aktbilaga. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden kompletterar 
beslutsunderlaget med fastighetsförteckning och sakägarförteckning över dem 
som får en partsställning i och med kommande beslut om verksamhetsområde. 
Vidare föreslås också att ett för beslutet lämpligt kartmaterial arbetes fram för 
kommande beslut om verksamhetsområde. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att bygg- och 
miljönämndens förslag till verksamhetens omfattning inte på något sätt 
påverkar projektet vad gäller tekniskt utförande. Inte heller innebär det att den 
tidigare redovisade kostnadsberäkningen för den enskilde kommer att 
förändras.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att 
föreslå, att kommande verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 
söder om Bergkvara får den omfattning som Bygg- och miljönämnden föreslår 
i sitt beslut 2009-09-02 § 150 
 
Tekniska nämnden beslutar 2009-09-15, § 100, att föreslå  
att  kommande verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp söder 

om Bergkvara får den omfattning som Bygg- och miljönämnden föreslår 
i sitt beslut 2009-09-02 § 150 

 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

fastighetsförteckning och sakägarförteckning över dem som får en 
partsställning i och med beslut om verksamhetsområde i 
kommunfullmäktige  

 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta lämpligt 

kartmaterial som kan ligga till grund för beslut om verksamhetsområde i 
kommunfullmäktige  

 
att  till ordföranden delegera överlämnandet av ärendet till kommunstyrelsen 

för vidare handläggning när kompletteringarna enligt ovan genomförts. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2009-11-03, § 290 att tekniska nämnden 
uppdras att närmare precisera hur en lösning av vissa permanentboendes 
ekonomiska problem med anslutningen skulle kunna se ut. 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 

att  det inte finns några andra omständigheter som har stöd i Lagen om allmänna 
vattentjänster (SFS 2006:412) än de som tidigare redovisats i Tekniska 
nämndens beslut 2009-09-15, § 100 med tillhörande skrivelse daterad  

 2009-10-26   

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

 
 

 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

 
 
 
 
 


