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Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdag 2010-08-17, klockan 18.00- 
 
Beslutande Ingemar Skotheim S, ordförande, § 62-§ 80, § 82-§ 86 
 Magnus Nilsén,M, ordförande § 81 

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

 
 
 
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, 2010-08-23 
 
Underskrifter           Sekreterare ..............................................................           Paragrafer 62-86 
  Anne-Charlott Harrysson 
 
                                Ordförande .......................................................................................................................... 
  Ingemar Skotheim            
 
                                Justerande ..............................................................  
  Lars Petersson 

  
 

 

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

 
Organ Tekniska nämnden 
 
Sammanträdesdatum 2010-08-17 
 
Datum för    Datum för 
anslags uppsättande 2010-08-23  anslags nedtagande  2010-09-13 
 
  
Förvaringsplats  
för protokollet Nya kommunhuset, Torsås 
 
Underskrift ............................................................................ 

          Anne-Charlott Harrysson 
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 62 - 86 
 

§ 62 Budgetuppföljning 
 
§ 63 VA söder Bergkvara, Projekttjänst och beslutsattestant 
 
§ 64 VA söder Bergkvara, Yttrande överklagande 
 
§ 65 Anssutningsavgifter VA 
 
§ 66 VA söder Bergkvara, Bredband 
 
§ 67 Vattenförbrukning, Norragårdens Samfällighetsförening 
 
§ 68 Vattenförbrukning, Kroka-Påbonäs Samfällighetsförening 
 
§ 69 Vattenförbrukning, Södra Brogårdsgatn 36 
 
§ 70  Slamhantering, Bergkvara reningsverk 
 
§ 71 Latrin Iglasjön 
 
§ 72 Belysning ÅVC, Gullabo 
 
§ 73 Enskilda vägar, Ansökan om hårdbeläggning Törnlyckevägen 
 
§ 74 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
§ 75 Lokala trafikföreskrifter 
 
§ 76 Medborgarförslag – Flytta 50-skylten på väg 504 i rikning Torsås-

Vissefjärda i Gullabo till backkrönet vid ortsskylten. 
 
§ 77 Trafiknämndsärende, Gångfartsområde, Gullabo 
 
§ 78 Trafiknämndsärende, Parkeringsplats för rörelsehindrad 
 
§ 79 Trafikverket, Remiss hastighetsändring E22 
 
§ 80 Markupplåtelser 
 
§ 81 Nyttjanderätt för fastigheterna Ragnabo 3:52-3:56 
 
§ 82 Anmälan bostadsanpassning 
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§ 83 Informations- och anmälningsärenden 
 
§ 84 Fulviks badplats 
 
§ 85 Motion – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållar (KSRR) 
 
§ 86 Uppsägning av avtal Skäppevik 
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§ 62 Dnr 10/TN0002 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslut och budgetuppföljning till och med juli månad redovisas.  
Prognosen visar på ett underskott på 1.375,0 tkr för gata/park och ett underskott 
på 500,0 tkr för VA. Aktbilagor. 

 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 63 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
Projektledning och beslutsattestant 
 
Ärendebeskrivning 
 
Behov föreligger för utökning av personal med anledning av kommuens 
projektledning/kontroll för VA söder Bergkvara. 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson förslår att en projekttjänst inrättas på en tid  
av tre år på grund av projektet VA söder Bergkvara.. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
 
att inrätta en projekttjänst på 3 år 
 
att  ge samhällsbyggnadschef Peter Persson och teknisk chef Tommie 

Sigvardsson i uppdrag att tillsätta tjänsten  
 

att till projektet VA söder Bergkvara, projektnummer 1388, utse Peter Persson 
som beslutsattestant med ordföranden Ingemar Skotheim som ersättare. 

   
------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 64 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämndens beslut den 8 juni, att för projektet VA söder Bergkvara anta 
anbud från Svevia AB som entreprenör och att ge samhällsbyggnadschef Peter 
Persson och teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att slutföra 
upphandlingen, utsända tilldelningsbeslut och teckna avtal, har överklagats till 
Förvaltningsrätten i Växjö. 
 
Förvaltningsrätten i Växjö förelägger Torsås kommun i beslut 2010-07-07 att 
inkomma med yttrande i sak senast den 30 juli 2010. 
Anstånd har begärts och beviljats till den 6 september. 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson har upprättat förslag till yttrande. 
 
Förslag till yttrande 
 
Den 16 december beslutade kommunfullmäktige att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att upphandla och genomföra utbyggnaden 
av VA söder Bergkvara. Vidare beslutade Kommunfullmäktige 
också att om bästa anbud innebär en anslutningsavgift som 
överstiger de projekterade 133 000 kr exklusive moms per 
förbindelsepunkt ska ärendet återkomma till 
kommunfullmäktige för antagande av anbud. 
 
Bästa anbud föll inom ramen för de direktiv 
kommunfullmäktige beslutat om varvid tekniska nämnden 
kunde fatta tilldelningsbeslut enligt lagen om offentlig 
upphandling. 
 
Vad gäller frågan om huruvida upphandlingen är förenlig med 
regelsystemet inom Europeiska unionen så styrs detta av det 
tröskelvärde som anges med stöd av Europaparlamentets och 
Rådets direktiv 2004/18/EG. Från och med 2010-01-01 gäller 
ett tröskelvärde för byggentreprenader summa 48 193 215 kr. 
 
 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning, § 64, VA söder Bergkvara 
 
I byggherrens projekteringsförfarande kalkylerades det med att 
kostnader för själva entreprenaden, föremål för upphandlingen, 
med marginal skulle hamna under tröskelvärdet för 
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG och 
därmed behövdes inte upphandlingen offentliggöras på EU-
marknaden, Tenders Electronic Daily. 
 
Entreprenaden gäller genomförandet av byggnationen exklusive 
byggherrens projektering, kontroll- och ledning. Nämndens 
tilldelningsbeslut med lägsta anbudssumma 42 158 000 kr. 
 
I övrigt avstår nämnden att yttra sig. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att anta förslag till yttrande som sitt eget och översända det till 

Förvaltningsrätten i Växjö. 
 
------- 
Sändlista 
Förvaltningsrätten i Växjö 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 65 Dnr 08/TN0030 
Anslutningsavgifter VA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-08-10, § 227, att inhämta 
Tekniska nämndens yttrande på ett förslag från Socialdemokraterna, Torsåspartier och 
vänsterpartiet att höja anslutningsavgifterna för kommunalt vatten och avlopp, samt 
att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en preliminär kostnadskalkyl för 
hela utbyggnaden VA söder Bergkvara. 
 
Förslaget innebär att inför 2011 höja den ordinarie anslutningsavgiften för 
kommunalt vatten och avlopp med 20 000 kr till 100 000 kr exklusive moms. 
Vidare att inför 2012 höja anslutningsavgiften med ytterligare 20 000 kr till 
120 000 kr exklusive moms. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till yttrande och en 

preliminär kostnadskalkyl samt 
 
att delegera godkännande av yttrandet och kostandskalkyl till presidiet.
  
------- 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 66 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamoten Magnus Nilsén föreslår att en kostnadskalkyl tas fram för förberedelse 
av nedläggning av bredband i samband med utbyggnaden av va-ledningar mellan 
Bergkvara och Södra Kärr. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl 

för förberedelse för nedläggning av bredband i samband med va-arbetet 
söder Bergkvara 

 
------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 67 Dnr 10/TN0012 
Vattenförbrukning, Norragårdens samfällighetsförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Angående skrivelse daterad 2010-02-09, dnr: 10/TN0012. 
 
Petra Nilsson har i skrivelse daterad 2010-02-09 som egenskap av stugägare i 
Ragnabo tillskrivit Torsås kommun med 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 nämnden beslutade 2010-03-16 att upplysa Petra Nilsson om att något 
partsförhållande mellan Torsås kommun och Petra Nilsson inte föreligger och att 
skrivelsen därmed lämnas utan vidare åtgärd. 
 
Skrivelse har inkommit från Norragårdens Samfällighetsförening med förfrågan 
om kommunens möjlighet att hjälpa Petra Nilsson i hennes situation. Föreningen 
anser sig inte ha möjlighet att hjälpa eftersom förbrukningen är efter mätaren till 
Petra Nilssons fastighet. 
                                                                                                                                                                                                                                               
Tekniska nämnden beslutar 
 
att hänvisa till nämndens tidigare beslut och lämna skrivelsen utan åtgärd. 
 
-------- 
 
Exp till 
Norragårdens Samfällighetsförening 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 68 Dnr 10/TN0037 
Vattenförbrukning, Kroka- Påbonäs Samfällighetsförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Kroka-Påbonäs Samfällighetsförening inkom 2010-08-02. 
Vid vattenläckage hos två av deras delägare har det enligt deras beräkningar runnit 
ut ca 1540 m3 vatten.  
Den mängd vatten som läckt ut har ej belastat avloppsnätet varför föreningen nu 
ansöker om en reducering av vattenavgiften för 1540 m3  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  reducera förbrukningsavgiften med den del som avser spillvatten för det 

vatten som läckt ut, 1540 m3 á 8,90 kr + moms. 
 
-------- 
 
Sändlista 
Kroka-Påboäs Samfällighetsförening, Rune Gunnarssson 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 69 Dnr 10/TN0033 
Vattenförbrukning Södra Brogårdsgatan 36 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från dödsbodelägarna i Gunn-Britt Edvinssons dödsbo, Evert och Viola 
Henrysson inkom 2010-06-28. 
Dödsboet har blivit debiterad en kostnad för vattenförbrukning på fastigheten 
Torsås 4:16 med 119 m3 från januari 2010 till den 1 maj 2010. Fastigheten har 
under den tiden varit obebodd varför den förbrukning som skett varit obetydlig.  
De bestrider därför faktura med nr 200862 och hävdar att den vattenmätare som 
installerades i januari ej kunnat vara nollställd. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att utreda ärendet. 
 
-----------   
 
Sändlista 
Evert och Viola Henrysson 
Kommunalteknik 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska Nämnden                   2010-08-17 13 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 70 Dnr 10/TN0036 
Slamhantering Bergkvara reningsverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Staffan Ljungar Åkeri, daterad 2010-06-30 med 
uppsägning alt. ändrade villkor i gällande avtal. 
Torsås kommun har för närvarande avtal med Staffan Ljungar Åkeri gällande 
slamtransporter från Bergkvara reningsverk. Avtalet förlängs ett år i taget om ej 
någondera av parterna säger upp avtalet.  
På grund av ändrade förutsättningar för åkeriet vill de säga upp avtalet från och 
med 31 december 2010 alternativt ändra uppsägningstiden till två månader. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att bjuda in Staffan Ljungar till nämndens möte i september för att informera om 

sin verksamhet och slamhanteringen samt 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att undersöka 

tillståndsprocessen för miljöcertifiering av slam från reningsverk. 
 
-----------   
 
Sändlista 
Staffan Ljungar Åkeri 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 71 Dnr 10/TN0006 
Latrin Iglasjön 
 
Ärendebeskrivning 
 

Kommunalteknik har ansökt hos Bygg- och miljönämnden om att nuvarande 
toalett med latrinhämtning vid Iglasjöns badplats ändras till toalett med 
slamtömning där KSRR även fortsättningsvis handhar hämtningen av avfallet från 
toaletten fr o m 2010.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning har inget att erinra mot 
förändringen.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen. 
 
-------- 
Sändlista 
Kalmarsundsregionens Renhållare 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 72 Dnr 10/TN0034 
Belysning ÅVC, Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse med namninsamlingslistor har inkommit 2010-06-28. 
Återvinningsstationen i Gullabo är förlagd till en undanskymd plats där det ej 
finns någon belysning vilket i sin tur försvårar sortering efter mörkrets inbrott. 
Det är ett problem särskilt vintertid. De undertecknade önskar därför att 
belysning installeras vid återvinningsstationen i Gullabo. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  vidarebefordra skrivelsen till Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. 

   
--------  
Sändlista 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 73 Dnr 10/TN0013 
Enskilda vägar 
Ansökan om hårdbeläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Törnlycke vägsamfällighet genom Göran Gustafsson, 
daterad 2010-06-15. Styrelsen för vägsamfälligheten fick i uppdrag av 
medlemmarna vid årsmötet 2010 att arbeta för en hårdbeläggning av en sträcka på 
ca 400 meter av Törnlyckevägen räknat från Söderåkra samhälle och där asfalten 
slutar idag. 
Vägsamfälligheten anser att samma väg- och trafikbelysningsstandard borde råda 
som i tätorten. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  lämna skrivelsen vidare till Trafikverket, enskilda vägar för att inhämta deras 

synpunkter och efterhöra möjligheten att erhålla särskilt statsbidrag. 
    

 
--------  
Trafikverket, enskilda vägar 
Törnlyckes vägsamfällighet 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 74 Dnr 10/TN0038 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
Ärendebeskrivning 
 

Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar förslag till revidering av lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel. Aktbilaga 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att förslå kommunfullmäktige besluta revidering av lokala ordningsföreskrifter 

för torghandel enligt förslag.  
 
    
-------- 
Kommunfullmäktige 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 75 Dnr 10/TN0007 
Lokala trafikföreskrifter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren presenterar en sammanställning av lokala trafikföreskrifter som ej är 
inrapporterade till den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter, RDT. 
Aktbilaga 
 
Tekniska nämnden/Trafiknämnden beslutar 
 
att  föreskriva lokala trafikföreskrifter enligt bilaga. 
 
att föreskrifterna träder i kraft den 1 september 2010.  
 
--------   
RDT 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 76 Dnr 09/TN0038 
Medborgarförslag – Flytta 50-skylten på väg 504 i riktning Torsås-
Vissefjärda i Gullabo till backkrönet vid ortskylten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att flytta 50-skulten på väg 504 i riktning Torsås-Vissefjärda 
i Gullabo till backkrönet vid ortsskylten har inkommit till Kommunfullmäktige 
från Rickard Sjöberg, Gullabo. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-06-09, § 241, att överlämna 
medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning. 
Tekniska nämnden beslutade 2009-08-18, § 89 att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att utreda ärendet och undersöka möjligheten till att flytta 
tätortsgränsen. 
 
Efter diskussioner med Trafikverket har det framkommit att den lämpligaste 
åtgärden är att sätta upp upplysningsskyltar för kommande hastighetsbegränsning 
om 50 km/h. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   hos Trafikverket och anhålla om uppsättande av upplysningsskyltar för 

kommande hastighetsbegränsning om 50 km/h, med placering 200 meter 
innan gränsen för tättbebyggt område sydost om Gullabo samhälle. 

 
att   föreslå kommunfullmäktige besluta medborgarförslaget besvarat. 
 
 
 
--------  
Trafikverket 
Kommunfullmäktige 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 77 Dnr 10/TN0007 
Trafiknämnden 
Gångfartsområde Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Fastighet har inkommit med skrivelse med önskemål om att delar av 
Timmervägen och Enbärsvägen i Gullabo omvandlas till ett gångfartsområde. 
 
Torsås Fastighet AB är ägare till fastigheten Binnaretorp 2:4. Fastigheten är 
planlagd för skoländamål. I och med en omflyttning av daghemsverksamhet till 
”stationshuset” blir det problem med att biltrafik uppstår i omedelbar närhet av 
daghemmet. 
 
Torsås Fastighets AB föreslår att Enbärsvägen omvandlas till gångfartsområde 
mellan tomtgräns N ”Björken” och tomtgräns SV ”Björken” samt att 
Timmervägen omvandlas till gångfartsområde från infarten till skolgården och 
västerut.  
Fastighetsbolaget föreslår även att ytan i omedelbar närhet till ingången till 
daghemmet ”stationshuset” begränsas med staket och ”betonggrisar”. Aktbilaga. 
 
Räddningstjänstförbundet har i yttrande inget att erinra mot införande av 
gångfartsområde på delar av Enbärsvägen och Timmervägen. 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämnden beslutar 
 

att   med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket2 och 3 § första stycket trafik- 
förordningen (1998:1276) föreskriva gångfartsområde Enbärsvägen sträckan 
160 meter söder om korsningen med väg 504 och söderut samt Timmervägen 
från 50 meter korsningen med väg 504 och västerut.  

 
att  föreskriften träder i kraft den 1 oktober 2010. 
 
--------   
RDT 
Torsås Fastighets AB 
Kommunalteknik 
Akten 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska Nämnden                   2010-08-17 21 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 78 Dnr 10/TN0007 
Trafiknämnden 
Parkeringsplats för rörelsehindrad 
 
Handikapprådet har tidigare inkommit med önskemål om utökning av 
parkeringsplatser för rörelsehindrade i Torsås samhälle.  
  
Förslag till beslut 
 
Parkeringsplatser för rörelsehindrade utökas i Torsås samhälle med ytterligare en 
plats bakom ICA och två platser på torget. 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämnden beslutar 
 

att   med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket trafik- 
förordningen (1998:1276) föreskriva att ytterligare en särskilt anordnad  

 p-plats på parkeringsplatsen norr om Badhusgatan och söder om fastigheten 
Torsås 1:25 och på två särskilt anordnade p-platser på parkeringsplatsen på 
torget i Torsås får endast fordon som används för befordran av 
rörelsehindrade med tillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen parkeras.  

 
--------   
RDT 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 79 Dnr 10/TN0007 
Remiss hastighetsändring E22 
 
Ärendebeskrivning 
 
Beredningsunderlag till förslag om ny hastighetsföreskrift på väg E22 inom 
Kalmar län från Trafikverket föreligger. 
I beredningsunderlaget förslås inga förändringar av hastigheten på sträckor som 
rör Torsås kommun. 
Eventuella yttrande skall ha inkommit till Trafikverket senast den 27 augusti 2010. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ingen erinran föreligger mot upprätta förslag.   
 
--------  
Sändlista 
Trafikverket 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 80 Dnr 10/TN0006 
Markupplåtelser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Akademin för Cirkuskonstens bevarande i Sverige. 
De vill fästa uppmärksamheten på några oroväckande tendenser som sker hos allt 
fler svenska kommuner. Tendenser som försvårar för de traditionella cirkusar som 
turnerar i tält att komma på gästspel. Bl.a. att cirkusplatser försvinner och ersätts 
ej av nya. Grusplaner byggs om till konstgräsplaner och inga nya grusplaner 
anläggs. De kommunala avgifterna höjs osv. Se vidare aktbilaga. 
Akademin har bilagt en enkät till skrivelsen där förhållanden i vår kommun 
efterfrågas. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att besvara enkäten. 
 
--------  
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 81 Dnr 10/TN0006 
Nyttjanderätt för fastigheterna Ragnabo 3:52 -3:56 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från fastighetsägarna till Ragnabo 3:52-3:56 har inkommit till 
Kommunstyrelsen. Fastighetsägarna ansöker om nyttjanderätt att var för sig 
förfoga över markremsa mellan befintlig tomtgräns mellan fastigheterna på 
Båtbyggarvägen och Fyrvaktarvägen att införliva med respektive tomt. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   ingen erinran föreligger mot förslaget men frågan bör ställas till Bygg- och 

miljönämnden för yttrande gällande detaljplanen och samråd bör ske med 
grannar utmed Fyrvaktarvägen med anledning av att åtgärden inte är 
planenlig.. 

 
--------  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
Ingemar Skotheim deltager ej i ärendet p.g.a. jäv.
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§ 82 
Informations- och anmälningsärenden 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-06-16, § 72, Kommunfullmäktige beslutar 
att utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Bergkvara med det 
planlagde området på Ragnabo 3:23, enligt karta. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-10, 228. Kommunstyrelsens 
övertagande av kostnadsansvaret för den utbyggda VA-etappen på Västra 
Industrigatan i Torsås. Arbetsutskottet beslutar att remittera ärendet åter till 
tekniska nämnden för att färdigställa VA-utbyggnaden. 
 
KLT beslut angående statlig medfinansiering till kollektivtrafikåtgärder på det 
kommunala väg- och gatunätet i Kalmar län. Torsås kommun har beviljats bidrag 
till funktionsanpassat gångstråk, 50 % av 400 000 kr. 
 
Peter Persson informerar om yttrande till Statens VA-nämnd. En kompletterande 
sammanställning av anslutningsförhållanden på fastigheten Näktergalen 13, 
Bergkvara. 
 
Transportsstyrelsens information om regeringsuppdraget att utvärdera nya 
hastighetsgränser. 
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§ 83 Dnr 10/TN0004 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren informerar om att bostadsanpassningsbidrag för år 2010  
hittills utbetalats med 528,2 tkr och beställda arbeten uppgår till 218,7 tkr, totalt 
746,9 tkr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen. 
 
-------- 
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§ 84 Dnr 10/TN0039 
Fulviks badplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamoten Magnus Nilsén har synpunkter på skötseln av Fulviks badplats när det 
gäller ilandfluten tång 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa säsong ta fram tydliga skriftliga rutiner 

för borttransport av tång från badplatser.  
 
--------  
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska Nämnden                   2010-08-17 28 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 85 Dnr 10/TN0030 
Motion – Utträde ur Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion till kommunfullmäktige att kommunen snarast 
påbörjar arbetet för snabbast möjliga utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare 
(KSRR). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat motionen till tekniska nämnden 
för beredning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 att begära in ett förtydligande på 
uppdraget från Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-08-10 att återremittera motionen 
för att utreda om andra alternativ finns för att kunna utträda ur 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR). 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadschef Peter Persson i uppdrag att ta fram ett förtydligande 

av uppdraget.  
 
--------  
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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§ 86 Dnr 10/TN0039 
Uppsägning av avtal, Skeppevik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunen arrenderar sedan 1 juni 1965 ett område på fastigheterna Norra Kärr 
1:2 och 1:3 i anslutning till Skeppeviks badplats. 
 
Avtalet löper på 25 år med automatisk förlängning i 25 år om avtalet inte sägs upp 
av någondera av parterna. Nuvarande period gäller till och med den 31 maj 2015. 
Uppsägningstiden är 2 år.  
 
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta att avtalet sägs upp  
 
Tekniska nämnden beslutade 2010-05-18 att förslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att omgående säga upp arrendeavtalet med ägaren till 
fastigheterna Norra Kärr 1:2 och 1:3. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-08-10, § 223, att återremittera 
ärendet till tekniska nämnden för en tydligare redovisning av innebörden av 
avtalet och tydligare karta över berört markområde samt att tekniska nämnden 
utreder om området fortsättningsvis ska tillhöra kommunal badplats. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge samhällsbyggnadschef Peter Persson i uppdrag att utreda ärendet. 
 
--------  
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 


