
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden 2010-06-08 1(10) 

 Utdragsbestyrkande 
 
 
 

    
 
 
Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdag 2010-06-08 klockan 15.00- 
 
Beslutande Ingemar Skotheim S, ordförande 
 Magnus Nilsén,M, vice ordförande 

 Monica Fredriksson, TP 
 Pär Larsson, C  
 Lars Petersson, S  
  
  

 
 
 
Övriga deltagande Peter Persson, samhällsbyggnadschef 

 Tommie Sigvardsson, teknisk chef 
 Anne-Charlott Harrysson, sekreterare 

 Martin Helold, KSRR, § 54 
 Mikael Elm, KSRR, § 54 
 Johan Thomelius, KSRR, § 54 
 Martina Lönnbom, Lönnbom VA-teknik, § 54  
 
 

 
  
Utse att justeras Magnus Nilsén 
 
Justeringens 
plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, 2010-06-15 
 
Underskrifter           Sekreterare ..............................................................           Paragrafer 54-61 
  Anne-Charlott Harrysson 
 
                                Ordförande .......................................................................................................................... 
  Ingemar Skotheim            
 
                                Justerande ..............................................................  
  Magnus Nilsén 

  
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Tekniska nämnden 
 
Sammanträdesdatum 2010-06-08 
 
Datum för    Datum för 
anslags uppsättande 2010-06-15  anslags nedtagande  2010-07-06 
 
  
Förvaringsplats  
för protokollet Nya kommunhuset, Torsås 
 
Underskrift ............................................................................ 

          Anne-Charlott Harrysson 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 53 – 61 
 
§ 54 Information Hallagärde avfallsanläggning 
 
§ 55 Lokala trafikföreskrifter till RDT  
 
§ 56 Lokala trafikföreskrifter, Väg 522 Kvilla och Västra Industrigatan 
 
§ 57 Trafiksäkerhetsärende Bryggaregatan 
 
§ 58 Trafikbelysning Norra Vetlycke 
 
§ 59 Remiss översiktsplan och tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande 

vindkraft 
 

§ 60 Detaljplan för fastigheterna Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42 m.fl. Ny 
kommunikationsled vid Södra industriområdet. 
 

§ 61 Anmälan bostadsanpassning 
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§ 54  
Information Hallagärde avfallsanläggning 
 
Tekniska nämndens sammanträde inleddes med ett studiebesök på Hallagärde 
avfallsanläggning tillsammans med representanter från Kalmarsundsregionens 
renhållare som lämnade en nulägesrapport och informerade om kommande 
arbeten av skötsel av avfallsanläggningen. 
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§ 55 Dnr 09/TN0007 
Trafiknämndsärende 
Lokala trafikföreskrifter  
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 1 juli 2010 ska alla trafikföreskrifter som Vägverket, kommuner och 
länsstyrelse vill behålla som gällande ha förts in på transportstyrelsens särskilda 
webbplats för trafikföreskrifter. Den kallas i dagligt tal för RDT, Rikstäckande 
Databas för Trafikföreskrifter. De trafikföreskrifter som då inte har publicerats på 
webbplatsen upphör med automatik att gälla. 
 
Sekreteraren presenterar en sammanställning av nu gällande lokala 
trafikföreskrifter. 
 
En utökning av tättbebyggt område föreslås att även omfatta Västra Industrigatan 
i Torsås. 
 
Ordförande Ingemar Skotheim föreslår att tidsbegränsningen parkering tillåten 
under högst 2 timmer i följd på p-platserna på Postgatan och p-platsen söder om 
Allfargatan och norr om Postgatan och p-platsen norr om Badhusgatan ändras till 
vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan kl 08.00 och 20.00 och vardag 
före sön- och helgdag mellan kl 08.00 och 18.00 

 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att föreskriva lokala trafikföreskrifter enligt bilaga med föreslagna ändringar  
 
att  föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2010 
 
att  samtliga Trafiknämndens tidigare beslut om lokala trafikföreskrifter enligt 

Vägtrafikkungörelsen eller Trafikförordningen samtidigt upphör att gälla. 
 
------ 
Exp till 
Länstyrelsen i Kalmar län 
Kommunalteknik 
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§ 56 Dnr 09/TN0007 
Trafiknämndsärende 
Lokala trafikföreskrifter väg 522 Kvilla och Västra Industrigatan, 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut om lokala trafikföreskrifter i Torsås kommun av den 18 
mars 2009 föreskriver högsta tillåtna hastighet på väg 522 i Kvilla, 70 km/h 
sträckan väg 504 – 1760 meter norr samma väg. 
Länsstyrelsen beslutade den 1 april 2004 om högsta tillåtna hastighet 50 km/h 
samma sträcka, att gälla från den 30 april 2004. 
Beslutet av den 18 mars 2009  innehåller även föreskrift om huvudleder med 
anslutande vägar med stopplikt. Västra Industrigatan, vars utfart ligger utanför 
Torsås samhälles tättbebyggda område saknas som anslutande väg med stopplikt. 
 
Tekniska nämnden / Trafiknämndens beslut 
 
att hos Länsstyrelsen hemställa om rättelse av föreskrift beslutad den 18 mars 

2009 angående högsta tillåtna hastighet på väg 522 i Kvilla till 50 km/h från 
väg 504 – 1760 m norr samma väg, samt  

 
att  hos Länsstyrelsen ansöka om införande av stopplikt vid utfart från Västra 

Industrigatan ut på väg 518 i Torsås. 
 
 
------ 
Exp till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Kommunalteknik 
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§ 57 Dnr 09/TN0053 
Trafiksäkerhetsärende Bryggaregatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Ulf Jansson, daterad 2009-12-02, föreligger. 
Ulf Jansson och hans familj bor på Bryggaregatan och anser bl.a. att 
trafiksäkerheten bör höjas för gångtrafikanterna som rör sig på Bryggaregatan och 
föreslår olika alternativ till åtgärder för att förbättra säkerheten. Aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2009-12-15 att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson 
i uppdrag att i samråd med Torsås Fastighet AB komma fram till en lösning för 
att öka trafiksäkerheten på Bryggaregatan. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterar ett förslag till åtgärd. 
Förslaget innebär att ett övergångsställe anläggs i södra änden av Bryggaregatan 
och att en gångbana skapas på västra sidan fram till fastigheten Bryggaregatan 12 
där ett övergångsställe till anläggs och gångtrafikanterna kan förflytta sig säkert 
över till gångbanan på östra sidan. På så sätt skapas ett ”gångstråk” runt hela 
kvarteret. 
 
Förslaget innebär en kostnad på ca 300 000 kronor varför åtgärden föreslås 
genomföras först under år 2011 om medel tilldelas i investeringsbudgeten för 
ändamålet. 
                                                                                                                                                        
Tekniska Nämndens beslut 
 
att utföra åtgärden under 2011 under förutsättning att medel anslås i 

investeringsbudgeten. 
 
-------- 
 
Exp till 
Ulf Jansson 
Kommunalteknik 
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§ 58 Dnr 09/TN0013 
Enskilda vägar 
Ansökan om trafikbelysning, Norra Vetlycke 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från väghållare av enskilda vägen Norra Vetlycke där de 
anhåller om uppsättning av en gatubelysningslampa vid Norra Tångvägen. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2010-04-20 att ge ordförande Ingemar Skotheim 
och Tommie Sigvardsson i uppdrag att göra en besiktning på plats. 
 
Efter besök på plats föreslår Ingemar Skotheim att ansökan avslås. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  avslå ansökan om trafikbelysning 
 
-------- 
 
Exp till 
Karl-Erik Gustafsson, Norra Vetlycke 
Kommunalteknik 
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§ 59 Dnr 10/TN0032 
Remiss översiktsplan för Torsås kommun samt Tematiskt tillägg 
till översiktsplanen avseende vindkraft för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
En kommunomfattande översiktsplan samt vindkraftsstrategi har tagits fram och 
varit utställda under 2009. Därefter har planerna reviderats i vissa delar och är nu 
färdiga för ny utställning. Syftet med planerna är att ha en strategi för framtida 
utveckling i Torsås kommun. 
De sidor som väsentligt har ändrats i sitt innehåll i översiktsplanen ställs därför ut 
igen.  
Syftet med vindkraftsstrategin är att undersöka vilka områden i Torsås kommun 
som lämpar sig bäst för etablering av vindkraft och ska utgöra ett tematiskt tillägg 
till kommunens översiktsplan. Vindkraftsplanen ställs ut i sin helhet. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast den 12 juli 2010 skriftligen ha 
inkommit till Torsås kommun, Kommunstyrelsen. 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar de förändringar och tillägg som 
gjorts i översiktplanen och vindkraftsstrategin. 
 
Förslag till yttrande över vindkratsstrategin 
 
Tekniska nämnden bör ges tillfälle att yttra sig i bygglovsprocessen vid byggnation 
av vindkraftverk för att säkerställa de enskilda vägarnas standard. 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att översiktsplanen lämnas utan erinran samt 

 
att  anta förslaget till yttrande över vindkraftsstrategin som sitt eget och 

översända det till Kommunstyrelsen. 
 
-----------   
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 60 Dnr 09/TN0009 
Detaljplan för fastigheterna Torsås 2:58 samt del av Torsås 2:42  
m fl, Ny kommunikationsled vid Södra industriområdet, Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett planförslag för ny kommunikationsled vid Södra industriområdet i Torsås 
finns utställt för granskning enligt reglerna i Plan och bygglagen (PBL) 5 kap. 23 §.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att anlägga en ny kommunikations-
led mellan Bergkvaravägen och Norra Tångvägen. Detta ska ses som en första 
etapp i en långsiktig satsning på förbifart Torsås. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast den 28 juni 2010 har inkommit 
skriftligen till Torsås kommun, Bygg- och miljönämnden. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att detaljplanen lämnas utan erinran. 
 
-----------   
 
Exp till  
Bygg- och miljönämnden 
Kommunalteknik 
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§ 61 Dnr 10/TN0004 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren informerar om att bostadsanpassningsbidrag för år 2010  
hittills utbetalats med 356,6 tkr och beställda arbeten uppgår till 170,0 tkr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  notera informationen. 
 
-------- 
 


