
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 12  
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2011-03-08 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Plats och tid Torsdag 2011-03-08, nya kommunkontoret, kl 18.00 
  
Beslutande Pär Larsson, C 

Åsa Haglund Rosenborg, C      
 Magnus Nilsén, M 
 Roland Swedestam, S 
 Lars Petersson, S 
       
       
         
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Peter Persson, Samhällsbyggnadschef 
  Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 

Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Nina Johansson, VA-ingenjör, § 21-22 
 Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare 
 Linda Eriksson, C, ej tjänstgörande ersättare 
       
       
  
Utses att justera Lars Petersson 
  

Justeringens  2011-03-10      
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Anne-Charlott Harrysson      Paragrafer  21 - 30 
    
 Ordförande Pär Larsson  
         
 Justerande Lars Petersson 
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2011-03-08        
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-03-10      Datum för anslags 
nedtagande 

2011-03-31  

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift Anne-Charlott Harrysson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 21 - 30 
 

§ 21 Bergkvara reningsverk, föreläggande från Bygg- och miljönämnden 
 
§ 22 Riktlinjer för krav på fettavskiljare i livsmedelsverksamhet i Torsås 

kommun 
 
§ 23 Bokslutskommentarer 2010 
 
§ 24 Budgetuppföljning, februari 2011 
 
§ 25  Skrivelse gällande VA-taxor 
 
§ 26  Begäran om ersättning för självrisk 
 
§ 27  Medborgarförslag - Cykelväg mellan Söderåkra och Torsås 
 
§ 28  Medborgarförslag – Cykelväg mellan Djursvik och Söderåkra 
 
§ 29  Arrende Övraby och Söderåkra 
 
§ 30  Informations och anmälningsärende 
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TN § 21/11      Dnr 11/TN0016 
Bergkvara reningsverk 
Föreläggande från Bygg- och miljönämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Konny Johansson inkom genom en skrivelse till Bygg- och miljönämnden 
2010-01-22 med uppgifter om att orenade utsläpp från Bergkvara 
avloppsreningsverk ska ha ägt rum den 25 december 2009. Bygg- och 
miljönämnden beslutade 2010—03-01 § 28 att inte vidta några åtgärder med 
anledning av skrivelsen. 
 
Länsstyrelsen beslutade 2010-12-10 att upphäva Bygg- och miljönämndens 
beslut 2010-03-02 § 28 och återvisa ärendet till Bygg- och miljönämnden för 
erforderlig handläggning. Länsstyrelsen anser att det i nämndens beslut inte 
framgår om het har gjorts någon kontroll av verksamhetsutövarens rutiner för 
larmning vid driftstörningar. Nämnden har heller inte utrett om det finns 
rutiner för skötsel och kontroll av larm vid den pumpstation där utsläppet 
påstås ha skett. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade att uppdra åt Samhällsbyggnads-
förvaltningen att göra en kompletterande utredning. 
 
Utredande miljöhandläggare har inhämtat en fördjupad redogörelse av bland 
annat rutiner från verksamhetsutövaren. Se vidare aktbilaga. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2011-02-16, § 21 att kommunicera förslag 
till beslut att med stöd av 26 kap 9, 19 §§ samt 2 kap 3 § förelägga Tekniska 
nämnden i Torsås kommun att vidta åtgärder för Bergkvara reningsverk enligt 
bilaga. 
 
VA-ingenjör Nina Johansson går igenom Bygg- och miljönämndens förslag till 
beslut och hur bristerna kommer att åtgärdas. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  inga synpunkter föreligger på Bygg- och miljönämndens förslag till beslut 

samt 
 
att godkänna de åtgärder som kommer att vidtas. 
------ 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunalteknik 
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TN § 22/11      Dnr 11/TN0019 
Riktlinjer för krav på fettavskiljare i livsmedelsverksamhet i 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
VA-ingenjör Nina Johansson föredrar ärendet och redovisar ett förslag till 
riktlinjer. 
 
Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. När avloppsvattnet 
kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns 
i vattnet stelnar och fastnar på väggarna i avloppsledningarna. Förutom stora 
kostnader för rensning av ledningar kan fettavlagringar orsaka totala stopp 
som kan leda till källaröversvämningar och/eller utsläpp av orenat 
avloppsvatten till närliggande vattendrag. 
 
Olika livsmedelsverksamheter som storkök, restauranger, pizzerior, bagerier 
etc ger upphov till större mängder fett och VA-enheten har ett önskemål om 
att fettavskiljare installeras i samtliga livsmedelsverksamheter i Torsås 
kommun. Med stöd av ABVA, där det står att ”fastighetsägare får inte tillföra 
avloppet … fett i större mängder” (§9), har riktlinjer för fettavskiljare i Torsås 
kommun tagits fram. 
 
Riktlinjerna omfattar samtliga livsmedelsverksamheter i kommunen, både nya 
och gamla. Fettavskiljaren ska vara utformad och dimensionerad enligt svensk 
standard. Den ska placeras avskiljd från livsmedel och tömmas minst 4 ggr/år. 
Ett tömningsavtal ska tecknas med KSRR och tömningen följs upp av VA-
enheten. 
 
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att fettavskiljare installeras. 
Kontroller, renspolningsåtgärder eller skador på ledningsnätet eller hos tredje 
part, orsakade av att en fastighet saknar godkänd fettavskiljare eller missköter 
befintlig fettavskiljare, bekostas av fastighetsägaren.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen samt  
 
att  ta upp ärendet i nämndens möte i april för beslut. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 23/11      Dnr 10/TN0002 
Bokslutskommentarer 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar bokslutkommentarer för år 
2010.  
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet för år 2010 gav ett 
underskott med 3 066,1 tkr. 
Intäkterna har under året uppgått till 1 162,8 tkr mer än budgeterat. 
Intäktsöverskottet härrör sig till högre driftbidrag till enskilda vägar än 
beräknat och extra särskilda statsbidrag till enskilda vägar till 
förbättringsåtgärder.  
Kostnaderna har under året uppgått till 4 228.9 tkr mer än budgeterat. 
Överskridandet härrör sig till ökade kostnader för vinterväghållningen. 
 
Tekniska nämndens affärsdrivande verksamhets resultat för år 2010 gav ett 
överskott på 408,5 tkr. Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat. 
Aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättade bokslutskommentarer. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 24/11      Dnr 11/TN0001 
Budgetuppföljning 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning tom  
februari 2011. Ingen avvikelse mot budget. Aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen. 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 25/11  Dnr 10/TN0050 
Skrivelse gällande VA-taxor  
  
Ärendebeskrivning 
 
Anders Erikssons, Malin Simonssons och Roger Peterssons fastigheter ligger i 
Gunnilkroka strax utanför det av kommunfullmäktige fastställda 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. För att lösa VA-fråga för dessa 
fastigheter efterhördes om det finns möjlighet att deras fastigheter genom ny 
gränsdragning kunde ingå i VA-kollektivet. Man fick nej på grund av för höga 
kostnader. 
 
Fastighetsägarna hemställer därför med stöd av likställighetsprincipen enligt 
kommunallagen att kommunfullmäktige förändrar/förtydligar VA-taxan så att 
avgiften för anslutning till VA-nätet för fastigheterna som ligger utanför VA-
området blir VA-kollektivets kostnader för anslutningspunkt plus 
lägenhetsavgift. Den fasta årliga avgiften för sådana fastigheter kan hanteras 
enligt ”Fritidshusmodellen eller Valfridsbomodellen”. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-02-22 att inhämta svar på 
skrivelsen från tekniska nämnden. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge samhällsbyggnadschef Peter Persson i uppdrag att upprätta ett svar på 

skrivelsen och överlämna det till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
-------- 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 26/11 Dnr 11/TN0018 
Begäran om ersättning för självrisk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Carina Johansson och Jimmy Lilja föreligger. 
De äger fastigheten Torsås 36:5 på Nygatan 10 som den 24 november 2010 
drabbades av översvämningen i Torsås. 
Enligt fastighetsägarna blev de drabbade på grund av att kommunens pumpar 
inte fungerade och begär därmed att kommunen betalar självrisken till 
Folksam på 3000 kronor. (Sakförsäkring och bygg) 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att utreda ärendet. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 27/11 Dnr 10/TN0048 
Medborgarförslag – Anlägg en cykelväg mellan Söderåkra och 
Torsås. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att anlägga en cykelväg mellan Söderåkra och 
Torsås föreligger från Håkan Klasson, Söderåkra. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 att överlämna medborgarförslaget 
till tekniska nämnden för vidare befordran till Trafikverket för beredning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2011-01-11 att vidarebefordra medborgarförslaget 
till Trafikverket. 
 
Trafikverket har i svar meddelat att cykelväg mellan Torsås och Söderåkra 
finns upptagen i Regional transportplan för Kalmar län 2010-2021 som exempel på 
åtgärd som kan utföras i planperioden men kan för närvarande inte meddela 
när och i vilken omfattning cykelvägen kan genomföras. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  vidarebefordra Trafikverkets svar till Kommunfullmäktige samt 
 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses 

besvarat. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 12  
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2011-03-08 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
TN § 28/11 Dnr 11/TN0007 
Medborgarförslag – Cykelväg mellan Djursvik upp till Söderåkra  
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående gång- och cykelväg mellan Djursvik och Söderåkra 
föreligger från Lars Carlsson för Djursviks Samhällsförening. 
 
Startpunkt i Djursvik från Dunders väg och vidare längs vatten- och 
avloppsledningen ut till Påbonäsvägen sedan längs Djursviksvägen till 
Söderåkra. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-11-23 att överlämna ärendet 
till tekniska nämnden för beredning. 
 
Trafikverket har väghållningsansvaret för väg 530 mellan Söderåkra och 
Djursvik. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2011-01-11 att vidarebefordra 
medborgarförslaget till Trafikverket. 
 
Trafikverket har i svar meddelat att väg 530 inte finns upptagen i Regional 
transportplan för Kalmar län 2010-2021. Trafikverket kan inte prioritera det 
framförda förslaget om gång- och cykelväg mellan Djursvik och Söderåkra 
framför andra behov som lyfts fram gemensamt i den regionala 
transportplanen. Med hänsyn till det finns det för närvarande inga planer på att 
anlägga en cykelväg mellan Djursvik och Söderåkra. 
 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  vidarebefordra Trafikverkets svar till Kommunfullmäktige samt 
 
att  föreslå Kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses 

besvarat. 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 29/11  Dnr 10/TN0020 
Arrende Övraby 1:14 och Söderåkra 6:1  
  
Ärendebeskrivning 
 
 
Avtal om jordbruksarrende är upprättat med Lennart Gustavsson, Ekaryd för 
ett markområde om ca 11 300 m2 av Övraby 1:14  under tiden 1 juli 2004 till 
30 juni 2009 och ett markområde om ca 1 ha av fastigheten Söderåkra 6:1 
under tiden 15 mars 2004 till den 14 mars 2009. 
Arrendetiden förlängs med ett år i sänder om uppsägning ej sker senast tolv 
månader före arrendetidens utgång. 
 
Lennart Gustavsson har 2011-03-08 inkommit med uppsägning av arrendena 
från och med den 15 mars 2012 och 1 juli 2012. Eftersom han har för avsikt 
att upphöra med jordbruket från och med våren 2011 anhåller han även om 
tekniska nämndens samtycke till att överlåta arrendeavtalen under 
uppsägningstiden till Carl-Erik Övgård, Övraby, Söderåkra. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna uppsägningen av arrendeavtal med upphörande från och med 

den 15 mars för Övraby 1:14 och Söderåkra 6:1 samt 
 
att  samtycka till överlåtelse av arrendeavtal till Carl-Erik Övgård, Övraby, på 

Övraby 1:14 och Söderåkra 6:1 under uppsägningstiden till den 15 mars 
2012 då nya arrendeavtal skall tecknas. 

 
-------- 
Sändlista 
Lennart Gustavsson, Ekaryd 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 30/11  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson och teknisk chef Tommie Sigvardsson 
informerar om reparationsbehovet som uppstått på överföringsledningen 
mellan Torsås och Bergkvara.  
Ledningen har blivit filmad och förevisades för ledamöterna. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerade om projektet VA söder 
Bergkvara. Arbetet fortskrider enligt plan.  
 

 
 
 
 


