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§ 8 Dnr 09/TN0042 
Kompletteringsbudget 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämndens preside beslutade 2010-02-16 att hos Kommunfullmäktige 
begära överflyttning av medel från 2009 års investeringsbudget till 2010 års 
investeringsbudget enligt nedan. 
Gator i tätort  102 000 kr  
Ny väg Faurecia – N Tångvägen 10 000 000 kr 
Handikappanpassningar  280 000 kr 
Bergkvara vattenverk  94 000 kr 
Torsås vattenverk  100 000 kr 
Proj VA söder Bergkvara  19 276 000 kr 
Reinvestering vattenservis  274 000 kr 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna presidiets förslag till kompletteringsbudget för 2010. 
  
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 9 Dnr 09/TN0002 
Budgetuppföljning vinterväghållning 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning för 
vinterväghållningen för januari och februari 2010. 
Årsprognosen visar på ett underskott på ca 1 000,0 kr. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  notera informationen men i dagsläget inte företa någon åtgärd mot tidigare 

lagd budget. 
  
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 10 Dnr 09/TN0013 
Enskilda vägar 
Ansökan om hårdbeläggning av enskild väg Norra Vetlycke. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från väghållare av enskilda vägen Norra Vetlycke där de 
anhåller om hårdbeläggning av del av enskilda vägen H 19114. 
Vägens totala längd är 2200 meter varav 800 meter genom bebyggda delen och 
1400 meter genom skogsdelen. 
Vägen är tungt belastad av trafik från fyra lantbruk och därmed i behov av mycket 
underhåll. En hårdbeläggning av vägen genom byns gårdar skulle betyda en 
avsevärt högre vägstandard, enligt väghållarna i Norra Vetlycke. 
 
De anhåller även om uppsättning av en gatubelysningslampa vid Norra 
Tångvägen. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  lämna skrivelsen vidare till Vägverket Region Sydost, enskilda vägar med 

frågan om möjlighet till särskilt statbidrag till förbättringsåtgärder på enskilda 
vägen till Norra Vetlycke. 

  
-------- 
 
Exp till 
Vägverket Region Sydost, enskilda vägar 
Kommunalteknik 
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§ 11 Dnr 09/TN0014 
Medborgarförslag – Minska vägbredden vid uppfarten till 
Allfargatan (vid biblioteket). 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid 
biblioteket) har inkommit till Kommunfullmäktige från Bo Wernersson. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att överlämna medborgarförslaget till 
tekniska nämnden/trafiknämnden för beredning. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde 2009-08-18 och 2009-10-20 behandlat 
frågan om utfart från Applerumsgatan mot Allfargatan och gett teknisk chef 
Tommie Sigvardsson i uppdrag att utreda olika alternativ till att lösa 
trafiksituationen på Applerumsgatan. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  hänskjuta medborgarförslaget till den pågående utredningen om 

trafiksituationen på Applerumsgatan. 
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 12 Dnr 09/TN0015 
Utbyggnad VA – gata Ragnabo 3:23 och 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Önskemål finns från intressenter att köpa tomtmark på fastigheten Ragnabo 3:23. 
Området är planlagt och medel till utbyggnad av VA och gator finns i budget för 
år 2010. 
Delar av fastigheten Ragnabo 3:23 som inryms i planområdet ligger inte inom 
Torsås kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
 
Förslag till beslut 
Att bygga ut vatten och avlopp samt gator för fastigheterna Ragnabo 3:23 och 
3:28 inom planområdet. 
 
Att utöka Torsås kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp med 4 
tomter på Ragnabo 3:23 
 
Ordföranden föreslår att området delas in i två etapper varav det södra området 
blir etapp 1 och endast etapp 1 byggs ut i ett första skede. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att bygga ut av etapp 1 av VA och gata på Ragnabo 3:23 och 3:28. 

 
att  arbetet skall utföras i egen regi. 

 
att föreslå kommunfullmäktige besluta utöka verksamhetsområdet för VA i 

Bergkvara med det planlagda området på Ragnabo3:23 enlig bifogad karta. 
-------- 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
Kommunalteknik 
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§ 13 Dnr 09/TN0047 
Ragnabo 3:61 och 3:15 angående frågan om VA-abonnemang m.m. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Två skrivelser har inkommit från Ingemar Eriksson, Bergkvara respektive från 
Techtools AB, Halltorp. 
 
Skrivelserna berör frågor om VA-abonnemang på rubricerade fastigheter ur ett 
juridiskt perspektiv. 
 
Samhällsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda frågan och åter komma till 
nämnden med förslag till beslut. 
 
Stamfastigheten 3:15 har tidigare erlagt anslutningsavgift för vatten och avlopp 
samt en lägenhetsavgift till industribyggnaden som tidigare var belägen på samma 
fastighet. 
Efter avstyckning ligger industribyggnaden på stamfastigheten och 
bostadsfastigheten har fått en ny fastighetsbeteckning, Ragabno 3:61. 
Eftersom anslutningsavgiften tillhör Ragnabo 3:15 kan det anses att Ragnabo 3:15 
erlagt full anslutningsavgift. 
För Ragnabo 3:61 finns grundavgift och lägenhetsavgift erlagd men ej servisavgift. 
 
Förslag till beslut 

Att Ragnabo 3:61 ska erlägga en kompletterande anslutningsavgift bestående av en 
servisavgift för förbindelsepunkt om 20 000 kr exkl mervärdeskatt. 
 
Ordföranden föreslår att tekniska nämnden antar tekniska chefen förslag. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att Ragnabo 3:61 ska erlägga en servisavgift om 20 000 kr exkl mervärdeskatt. 
 
-----------   
 
Exp till  
Ingemar Eriksson 
Tecktools AB, Halltorp 
Kommunalteknik 
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§ 14 Dnr 09/TN0044 
Anslutningsavgift Näktergalen 13 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse inkom 2009-07-06 från Eric Liljegren, ägare till fastigheten Näktergalen 
13 i Bergkvara. 
När han övertog fastigheten för två år sedan fick han i uppgift från kommunen att 
fastigheten saknade indraget vatten och avlopp. När de öppnade golvet såg de att 
det fanns både vattenrör och avloppsrör uppdraget i fastigheten under golvet. 
Fastighetsägaren ifrågasätter nu om det verkligen inte har betalats någon 
anslutningsavgift tidigare och föreslår en uppgörelse. Han föreslår att han betalar 
en lägenhetsavgift på 20 000 kr. 
 
Marita Gunnarsson har gjort en utredning och har inte funnit något som kan 
styrka att anslutningsavgiften för Näktergalen 13 i Bergkvara är betald. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2009-08-19, § 95 att anslutningsavgift för 
Näktergalen 13 skall erläggas med 80 000 kr + moms för vatten och avlopp. 
 
Överklagande av beslutet har inkommit 2009-09-25 från Erik Liljegren. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2010-01-19 att överlämna yttrande i målet till 
Statens VA-nämnd. 
 
Tekniska nämnden bereds tillfälle att ännu en gång yttra i ärendet senast vid den 
förberedande förhandlingen som kommer att äga rum i Torsås. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 

att  notera informationen. 
 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 15 Dnr 10/TN0012 
Vattenförbrukning, Norragårdens samfällighetsförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Angående skrivelse daterad 2010-02-09, dnr: 10/TN0012. 
 
Petra Nilsson har i egenskap av stugägare i Ragnabo tillskrivit Torsås kommun 
angående vädjan om reducering av vattenräkning till Norrgårdens samfällighet. 
Hon har fått en räkning för sin förbrukning från samfälligheten motsvarande 
1 276 m3 vatten. 
 
Ägare till VA-nätet är Norragårdens Samfällighet. Partsförhållande råder mellan 
Torsås kommun och Norragårdens Samfällighet. Torsås kommun levererar vatten 
och tar emot spillvatten och erhåller för det avgifter enligt av kommunfullmäktige 
fastställd taxa.  
 
Det innebär att Torsås kommun och Petra Nilsson inte har något partsförhållande 
i denna fråga.  
 
Tekniska nämndens beslut 
 

att  upplysa Petra Nilsson om att något partsförhållande mellan Torsås kommun 
och Petra Nilsson inte föreligger och att skrivelsen därmed lämnas utan 
vidare åtgärd 

 
 
--------- 
 
Exp. till 
Petra NIlsson 
Kommunalteknik 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2010-03-16 10 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 16 Dnr 98/TN0016 
Bergkvara reningsverk utredningskrav kväverening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljööverdomstolens domslut angående Bergkvara reningsverk. 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson informerar om Miljööverdomstolens 
domslut 2010-02-03, målnr M 7841-08. 
 
Miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och fastställer 
utredningsvillkoret U1 i miljöprövningsdelegationens beslut den 8 januari 2008, 
dnr 551-15275-06. 
 
Miljööverdomstolen har inte tagit ställning till den prövotid som är fastställd enligt 
utredningsvillkoret U1 i miljöprövningsdelegationens beslut. Prövotiden löper ut 
31 december 2010.  
 
 
Tekniska nämndens beslut 
 

att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att enligt utredningsvillkoret U1 
i miljöprövningsdelegationens beslut ta fram den utredning som begärs samt 

 
att  hos miljöprövningsdelegationen hemställa om att prövotiden förlängs t.o.m. 

31 december 2011. 
 
att meddela tillsyns- och tillståndsmyndigheten att tillstånd enligt miljöbalken till 

utsläpp av avloppsvatten från Bergkvara avloppsreningsverk, Torsås 
kommun, Dnr 551-15275-06, har tagits i anspråk 2010-02-03. 

--------- 
 
Exp. till 
Miljöprövningsdelegationen 
Bygg- och miljönämnden 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Kommunalteknik 
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§ 17 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
Frågor med anledning av det planerade VA-projektet söder om 
Bergkvara. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gemensam skrivelse har inkommit från Norra Kärr, Björkenäs och Järnsidas 
stugägarföreningar  genom Egon Bergman sekr. Järnsidas stugägarförening. 
 
Den första och andra frågan rör boendeytors areor efter det att kommunalt VA 
anslutits och gällande detaljplaner för berörda områden. 
 
När det gäller dessa frågor är de direkt bundna till de nu gällande detaljplanerna 
som anger vad som är tillåtet att bygga. En förändring av ”byggrätten” är ett 
önskemål från väldigt många i dessa områden. För att ändra detaljplanerna krävs 
att kommunen beslutar om att nya planer skall tas fram alternativ att befintliga 
planer ändras. Initiativet kan komma från fler aktörer. Markägare, exploatörer eller 
kommunen själv. Bestämmer huruvida en plan skall tas fram eller inte gör dock 
kommunen med stöd av plan- och bygglagen.  
 
Kommunens plangrupp kommer att sammanträda den 17 mars 2010. Då kommer 
dessa aktuella frågor att gås igenom och förhoppningsvis kommer Ni efter det att 
kunna få mer detaljerade svar på Era frågor rörande detaljplanerna och 
finansiering. 
 
Den tredje frågan har inte diskuterats.  
 
Den fjärde frågan gäller uttalandet ”ingen skall behöva gå ifrån hus och hem” 
samt dispenser från VA i förekommande fall. 
 
Vad gäller frågan om det ”politiska uttalandet” hänvisas frågan till kommun-
styrelsen. 
 
Vad gäller dispenser har Tekniska nämnden gett samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram rutiner/policy för hur dessa frågor skall hanteras av framöver 
av nämnden. Framtagandet skall ske i samråd med bygg- och miljönämnden.  
 
Öppningsdag av anbuden är 17 mars 2010. När tekniska nämnden fattat 
tilldelningsbeslut och lämnat underrättelse om beslutet till samtliga 
anbudssökandena och anbudsgivarna börjar en tiodagarsfrist att löpa för möjlighet 
till överprövning. När tidsfristen gått ut och domstolen inte dessförinnan fattat ett 
interimistiskt beslut om att upphandlingen inte får avslutas, blir anbuden 
offentliga handlingar. 
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Ordföranden föreslår att nämnden antar samhällsbyggnadschefens förslag till svar 
som sitt eget. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 

att anta samhällsbyggnadschefens förslag till svar på skrivelsen som sitt eget och 
översända det till Norra Kärr, Björkenäs och Järnsidas stugägarföreningar  
genom Egon Bergman sekr. Järnsidas stugägarförening. 

-----------   
 
Exp till  
Norra Kärr, Björkenäs och Järnsidas stugägarföreningar /  
Egon Bergman sekr. Järnsidas stugägarförening. 
Kommunalteknik 
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§ 18 Dnr 10/TN0017 
Ansvarigt personuppgiftsombud för tekniska nämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
I personuppgiftslagen (PuL) finns ett antal regler som den personuppgifts-
ansvarige måste iaktta för att ett gott skydd för personuppgifter ska föreligga. 
(jml PuL, 9-22 §§) 
 
Avtalet med Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, gällande personuppgifts- 
ombud upphörde 2009-12-31. Anmälan om personuppgiftsombud ska göras till 
Datainspektionen. Nytt personuppgiftsombud för Tekniska nämnden i Torsås 
kommun är Åke Olsson. 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna Åke Olsson som personuppgiftsombud för Socialnämnden i Torsås 
kommun. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna Åke Olsson som personuppgiftsombud för Tekniska nämnden i 

Torsås kommun. 
 
-----------   
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 19 Dnr 09/TN0018 
Verksamhetsberättelse 2009 för Tekniska nämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar verksamhetsberättelse för år 2010. 
Verksamhetsberättelsen har redovisats för Kommunstyrelsen på bokslutsdagen 
den 11 mars. Aktbilaga. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  godkänna redovisningen. 
 
 
-------- 
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§ 20 Dnr 09/TN0015 
Enskilda vägar 
Särskilt driftbidrag, projektstöd inom Leader 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skörebo-Stuvehyltan-Bodhyltans vägsamfällighet och Bodhyltan- 
Mellankärrsvägens vägsamfällighet har ansökt 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. 
 
Tekniska nämnden har tidigare beslutade 2009-05-19 att åta sig att bli huvudman 
för projektet och beviljade bidrag med 180 000 till hårdbeläggning under 
förutsättning att bidrag beviljas enligt ansökan till Leader Småland Sydost 

  

Projektansökan har i februari 2010 reviderats och kostnaden har ökat med 
120 000 kr till 720 000 kr. 
 
Skörebo-Stuvehyltan-Bodhyltans vägsamfällighet och Bodhyltan- 
Mellankärrsvägens vägsamfällighet ansöker därför nu om höjning av bidraget med 
36 000 kr från 180 000 kr till 216 000 kr. 
 

Tekniska nämndens beslut 
 
att  bevilja ökat bidrag med 36 000 kr från 180 000 kr till 216 000 kr. 
 
-------- 
 
Exp. till 
Skörebo-Stuvehyltan-Bodhyltans vsf 
Kommunalteknik 
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§ 21 Dnr 10/TN0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Svenska Kommunal-tekniska föreningen inbjuder till ”Gatukontorsdagen 2010” i 
Karlstad den 4-6 maj 2010. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avstå deltagende. 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 22  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2010-01-12, § 1. Från och med 2010 ska 
representanter från nämnderna medverka vid redovisning av perioderna januari – 
april och januari – augusti, men kan även kallas in vid större förändringar i 
ekonomin. 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-02, § 37. Kommunstyrelsens ger 
sekreterarna i kommunens nämnder i uppdrag att bilda en sekreterargrupp som 
övergripande ansvarar för att text och utseende i protokoll och andra kommunala 
dokument överensstämmer med kommunens antagna grafiska profil och 
rekommendationerna i Svenska skrivregler.  
 
Tommie Sigvardsson informerade om att upphandlingarna av grusmaterial 
och maskin- och rörinstallationsarbeten är utförda och tilldelningsbeslut är utsänt. 
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§ 23 Dnr 09/TN0008 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren informerar om att bostadsanpassningsbidrag för år 2010  
utbetalats med 117,8 tkr, beställda arbeten uppgår till 199,0 tkr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  notera informationen. 
 
-------- 
 


