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Plats och tid Torsdag 2011-06-28, 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 
 Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
       
       
  
Utses att justera Åsa Haglund Rosenborg 
  

Justeringens  2011-07-04 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Anne-Charlott Harrysson      Paragrafer  50 - 79 
    
 Ordförande Pär Larsson  
         
 Justerande Åsa Haglund Rosenborg 
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2011-06-28        
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-07-04 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-07-25 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift Anne-Charlott Harrysson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 50 
 

§ 50 Budgetuppföljning maj 2011 
§ 51 Budget 2012 
§ 52 VA söder Bergkvara 
 Ändrad sträckning va-ledning Södra Kärr – Grämkulla 
§ 53 VA söder Bergkvara 
 Ändrad placering av förbindelsepunkt 
§ 54 VA söder Bergkvara 

Överklagan/dispenser/anstånd, anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp 

§ 55 Begäran om anstånd, anslutning till kommunalt vatten och avlopp, 
Järnsida 1:2 

§ 56 Vattenuttag Bergkvara vattenskyddsområde 
§ 57  Överklagan VA-avgift 
§ 58  Avskrivning VA-avgifter 
§ 59  Motion – VA-avgifter med mera för fritidsområden mellan Djursvik 

och Bergkvara 
§ 60  Flyttning av fordon 
§ 61 Trafik GC-väg mellan Skogsgläntan och Svangatan 
§ 62  Hastighetsbegränsning Ragnabovägen, Bergkvara 
§ 63  Medborgarförslag – Flytta busshållplats på Kalmarvägen 
§ 64  Enskilda vägar, Ansökan om bidrag, bro Oxlehall 
§ 65  Stubbtippen, Tillsyn enligt miljöbalken 
§ 66  Skyddskläder 
§ 67  Avtal Fias backe 
§ 68  Skötselinstruktioner badplatser 
§ 69 Offentliga miljöer i Torsås kommun 
§ 70 Uppsärning av avtal, Skäppevik 
§ 71 Skötsel badplats Södra Kärr 
§ 72 Skrivelse ang tomgångskörning 
§ 73 Motion – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
§ 74 Elanläggning, soptippen Hallagärde 
§ 75  Informations och anmälningsärende 
§ 76 Anbud renovering spillvattenledning Torsås – Bergkvara 
§ 77  Bergkvara småbåtshamn 
§ 78 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
§ 79 VA-plan 
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TN § 50/11      Dnr 11/TN0001 
Budgetuppföljning 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning tom  
maj 2011.  
Gata/park: underskott mot budget 500,0 tkr, vinterväghållning, 
gatubelysning och småbåtshamn.  
VA: underskott mot budget 500,0 tkr. Ökade energikostnader och ökat 
underhåll på spillvattennätet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen. 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 51/11  Dnr 11/TN0030 
Budget 2012 
  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-13 med ramändringar för 2012 
jämfört med 2011 föreligger. 
Skattefinansierad verksamhet har beviljats ramökning med 709,0 tkr för år 
2012. 
Affärsdrivande verksamhet har oförändrad ram jämfört med 2011. 
 
Samhällsbyggnadschef  Peter Persson presenterar ändrade förutsättningar i 
budgeten för år 2012 i den affärsdrivande verksamheten. 
 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  förvaltningen vid nämndens möte i augusti presenterar ett förslag till 

fördelning av ramökningen på 709,0 tkr för år 2012 för den 
skattefinansierade verksamheten samt  

 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till taxehöjning på 

brukningsavgifterna för VA för att täcka underskott i budget för 
affärsdrivande verksamhet. 

 
 
-------- 
Sändlista 
Budgetberedningen 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 52/11 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
Ändrad sträckning va-ledning Södra Kärr - Grämkulla  
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, Södra Kärr har lämnat in förslag på ändrad sträckning av va-
ledningen från Södra Kärr till Grämkulla.  
Genom att ändra sträckningen möjliggörs det att ytterligare två fastigheter 
kan anslutas till VA-nätet. De två fastigheterna är belägna utanför 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Någon förfrågan om 
anslutning till VA-nätet har ej inkommit från fastighetsägaren. 
 
I översiktsplanen är området utmärkt som möjligt exploateringsområde. 
 
Entreprenören Svevia har kostnadsberäknat ledningsändringen till  
168 532 kr + röjningsarbete. Aktbilaga. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  uppmana Bygg- och miljönämnden att följa upp den genomförda 

inventeringen av enskilda avlopp, i området söder om Bergkvara öster 
om E22, som ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt 
vatten och avlopp.  

 
att avvakta med beslut om förändrad ledningssträckning tills bygg- och 

miljönämnden har tagit ställning till övriga enskilda avlopp utanför 
verksamhetsområdet inom ovan nämnda område. 

 
------ 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 53/11 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
Ändrad placering av förbindelsepunkt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Annette Looe, husägare till stuga nr 39 i Björkenäs hemställer i skrivelse 
daterad 2011-06-15 om ändrad placering av förbindelsepunkt STB 24:14.. 
Förbindelsepunkten är idag förlagd ca 35 meter från stugan. Husägaren vill 
att förbindelsepunkten flyttas 25 meter närmre sin stuga eftersom hon 
annars kommer att få så hög framgrävningskostnad att hon kan tvingas 
sälja sin fastighet. 
 
Förbindelsepunkt skall anläggas vid tomtgräns eller där tomtgräns kan 
tolkas. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att undersöka hur 

många liknade fall det finns i utbyggnadsområdet och återkomma till 
nämnden. 

 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 54/11 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
Överklagan/dispenser/anstånd, anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inkomna överklagande/ansökan om dispenser/ansökan om anstånd: 
 
Södra Kärr 1:58, Reine och Marie Axelsson 
Överklagande gällande anslutning av vatten och avlopp till 
Södra Kärr 1:58 
 
Grisbäck 1:1, Göran Widehav och Lena Rönning 
Ansökan om dispens vid framtida anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp. 
 
 
Grisbäck 2:2, Ursula Wennström 
Ansökan om anstånd med anslutning till kommunens allmänna 
vatten- och avloppsanläggning. 
 
Grisbäck 5:1, Lisbeth Olsson 
 
Sandlycke 1:4, Sven Harry Andre Olssons dödsbo 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  överlämna ärendena till Bygg- och miljönämnden för ställningstagande 

då dispensfrågan ska hanteras enligt miljöbalken. 
 
------ 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunalteknik 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 35 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2011-06-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
TN § 55/11 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
Begäran om anstånd, anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp, Järnsida 1:2 
 
Ärendebeskrivning 
 
Göran Olsson, Järnsida har inkommit med begäran om anstånd 
med anslutningsavgiften för vatten och avlopp för ett planlagt 
ej bebyggt område på Järnsida 1:2. 
Planen möjliggör byggande av 15 friliggande bostadshus. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  bjuda in Göran Olsson till nämndens möte i augusti. 
 
------ 
Sändlista 
Göran Olsson 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 56/11 Dnr 11/TN0036 
Vattenuttag Bergkvara vattenskyddsområde 
 
Ärendebeskrivning 

 

Magnus Johansson har ställt frågan till tekniska nämnden hur vi 
ställer oss till om han vid miljödomstolen ansöker om vattendom för 
uttagsbrunn för bevattningsvatten i vattenskyddsområdet Bergkvara. 
 
I Länet finns ett 20-tal sådana vattendomar. Beslutet om 
vattenskyddsområdet från 1998-12-29 anger förutsättningar för 
vattenuttag och vilka andra restriktioner som skall följas till förmån 
får Torsås kommun. 
 
Tidigare råvattenuttag var cirka 1000 m3 /dygn. Numera tas vatten 
från vattenverket i Kalmar, max 1500 m3/dygn. Bergkvara 
vattenverk är reservvattentäkt. Inom vattenskyddsområdet finns12 
borrhåll. Endast 4 är i drift. Övriga otillräckliga och kommer aldrig 
mer att tas i drift. Dagens kapacitet är cirka 700 m3/dygn 
 
Förvaltningen är mycket positiv till Magnus Johanssons förfrågan. På 
förvaltningsnivå har det planerats för att borra ytterliga hål för att 
säkra större vattentillgång som säkerhet vid eventuella driftsproblem i 
Kalmar. Förvaltningen ser möjligheter att samnyttja nytt borrhål med 
Magnus Johansson. Nämnden kan i avtal styra egen tillgång till 
ytterligare reservvatten och uttagsmängder vid låga vattennivåer. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge samhällsbyggnadschef Peter Persson i uppdrag att teckna 

samnyttjandeavtal med Magnus Johansson. 
 
att att lämna positivt vattenuttagsyttrande till miljödomstolen när 

Magnus Johansson vid miljödomstolen ansöker om vattendom 

under förutsättning att samnyttjandeavtal upprättas mellan 

Tekniska nämnden och Magnus Johansson 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 57/11 Dnr 11/TN0025 
Överklagan VA-avgift 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Åke Petersson och Kjell Johansson där de 
bestrider riktigheten i faktura nr 206746 för fastigheten Applerum 4:25. 
Vattenmätaren är placerad i en jordkällare och har troligtvis frusit sönder 
någon gång under december 2010. 
Enligt mätaren har det förbrukats 987 kbm sedan föregående avläsning. 
Vattnet som strömmat ut har debiterats både för förbrukning av vatten och 
avlopp men det finns inget avlopp installerat i jordkällaren. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2011-04-27, § 35, att reducera 
förbrukningsavgiften på faktura 206746 med den del som avser spillvatten 
987 m3 á 8,90 kr + moms. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  vidhålla tidigare beslut TN 2011-04-27, § 35. 
 
------ 
Åke Petersson 
Kjell Johansson 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 58/11 Dnr 11/TN0037 
Avskrivning VA-avgifter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren redovisar kundfordringar för avskrivning.  
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge sekreteraren i uppdrag att ta fram fastighetsuppgifter på de aktuella 

anläggningarna till nämndens nästa möte. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 59/11  Dnr 10/TN0027 
Motion – VA-avgifter med mera för fritidsområden  
  
Ärendebeskrivning 
 
Torsåsparitet hemställer i en motion till kommunfullmäktige att kommunen 
snarast fattar bindande beslut om villkoren för övertagande av aktuella 
gemensamhetsanläggningar för VA så att berörda stugägare, i god tid före 
den ofrånkomliga VA-taxehöjningen, kan fatta sina beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat motionen till tekniska 
nämnden för beredning. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2009-04-21 § 47 att inleda förhandlingarna 
med Kroka-Påbonäs samfällighetsförening, Norragårdens samfällighet och 
Ragnabo Miljö- och samfälllighetsförening för anslutning till det 
kommunala VA-nätet.  
Till förhandlingsdelegation utsågs kommunstyrelsens ordförande Roland 
Swedestam, Tekniska nämndens ordförande Ingemar Skotheim, 
Samhällsbyggandschef Peter Persson samt Teknisk chef Tommie 
Sigvardsson. 

 
Tekniska nämnden beslutade 2010-05-18 att fortsätta arbetet med 
kostnadsutredningen och förhandlingarna angående eventuell anslutning till 
kommunens VA-verksamhetsområde samt att avvakta med beslut i frågan 
tills det att tilldelningsbeslut angående VA söder Bergkvara är fattat. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avvakta med beslut till utbyggnaden VA söder Bergkvara är 

färdigställd. 
 
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 60/11  Dnr 11/TN0038 
Flyttning av fordon 
  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens möjligheter att flytta fordon är starkt begränsad när man 
saknar kommunal parkeringsövervakning. Fordonsvrak för flyttas som 
grundregel. Annan fordonsflyttning är begränsad till två fall, nämligen: 
a) ett fordon är felparkerat och försvårar snöröjning, renhållning eller 
annan arbete på väg (2 § 2a FFF), 

b) ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe i minst sju dygn  
(2 § 2c FFF). 

För dessa två fall krävs länsstyrelsens generella tillstånd (16 § näst sista 
stycket FFF). 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  göra en framställning till Länsstyrelsen om generellt tillstånd att utfärda 

beslut om fordonsflyttning enlig 2 § 2 a) och c) FFF. 
 
-------- 
Sändlista 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 61/11  Dnr 11/TN0039 
Trafik GC-väg mellan Skogsgläntan och Svangatan 
  
Ärendebeskrivning 
 
På förbindelsevägen mellan bron vid Strandvägens förlängning till 
Svangatan har successivt trafiken med motorfordon ökat. 
I planen är vägen angiven som grönområde. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  stänga av gång- och cykelvägen mellan Strandvägens förlängning och 

Svangatan för motorfordonstrafik. 
 
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 62/11  Dnr 11/TN0004 
Trafiknämndsärende 
Hastighetsbegränsning Ragnabovägen 
  
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Ragnabo Miljö- och samfällighetsförening med 
begäran om permanent hastighetsbegränsning på Ragnabovägen, sträckan 
Dalskärsvägen – E22 från nuvarande 70 km/h till 50 km/h.  
De begär även en temporär hastighetsbegränsning under sommarhalvåret 
till 30 km/h på sträckan Dalskärsvägen till Sjöfågelstigens utfart. 
 
Bakgrunden till framställningen är att Ragnabovägen fått en kraftigt ökad 
trafikbelastning samtidigt som vägen utgör ett omtyckt promenad och 
cykelstråk för såväl de fastboende som för sommarstugeägare och turister. 
Vägen är smal och krokig och tillåter inte någon högre hastighet. 
 
Gällande hastighet inom tätortsområdets gräns är redan idag är 50 km/h 
som på Ragnabovägen sträcker sig till strax norr om Segelsömmarvägens 
anslutning. Det finns också två hastighetsdämpande gupp anlagda på södra 
delen av Ragnabovägen inom tätortsområdets gräns. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avslå ansökan om temporär sänkt hastighetsbegränsning till 30 km/tim 

på Ragnabovägen inom tätortsområdet, 
 
att ytterligare ett hastighetsdämpande hinder ska anläggas söder om 

Segelsömmarvägens anslutning, 
 
att avstyrka permanent hastighetsbegränsning till 50 km/h på 

Ragnabovägen utanför tätortsområdet samt 
 
att avstyrka temporär hastighetsbegränsning till 30 km/h på sträckan 

tätortsområdets norra gräns till Sjöfågelstigen. 
 
-------- 
Sändlista 
Ragnabo Miljö och samfällighetsförening 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 63/11  Dnr 11/TN0035 
Medborgarförslag – Flytta busshållplats på Kalmarvägen 
  
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att flytta busshållplats på Kalmar vägen mitt 
emot Mariahemmet i riktning mot Söderåkra till gräsytan utanför OKQ8 
har inkommit till Kommunfullmäktige från Conny Gustavsson Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till 
tekniska nämnden för beredning. 
 
Nämnda busshållplats ligger inom Trafikverkets ansvarsområde. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  vidarebefordra medborgarförslaget till Trafikverket. 
-------- 
Sändlista 
Trafikverket 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 64/11  Dnr 11/TN0013  
Enskilda vägar 
Ansökan om bidrag, bro Oxlehall 
  
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om bidrag till brobygge över ån som går mellan Slätafly och 
Oxlehall har inkommit från Kjell Persson. Bron blev helt förstörd vid ett 
kraftigt regnoväder i november 2010. Det finns en tillfällig bro men den kan 
inte lastbilar och större bilar köra på.   
Iordningställande av bron är kostnadsberäknad till 146 500 kronor exkl 
moms. 
 
Vägen ifråga uppbär ej statligt driftbidrag 
. 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avslå ansökan. 
 
-------- 
Sändlista 
Kjell Perssn, c/o Charlott Norgren 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 65/11  Dnr 11/TN0034 
Stubbtippen, Tillsyn enligt miljöbalken 
 
Ärendebeskrivning 

 
Miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett 
tillsynsbesökenligt miljöbalken på ”Stubbtippen” 2011-05-05. Sedan 
miljöenhetens senaste tillsynsbesök 2008 på stubbtippen bedöms kontrollen 
av vem som lämnar avfall och vilket avfall som lämnas ha blivit sämre. 
 
Sammanfattningsvis bedömdes följande brister föreligga: 
1. Bristfällig kontroll över vem som lämnar avfall på stubbtippen. 
2. Förekomst av ovidkommande avfallsslag så som schaktmassor, flisrester 
behandlat trä, diverse rivningsavfall m.m. som måste avlägsnas. 

3. För stor mängd ris (rishögen bör inte tillåtas att bli så stor utan borde ha 
eldats eller på annat sätt avlägsnats tidigare). 

 
Bygg- och miljönämnden förelägger med stöd av 2 kap 3 § samt 26 kap 9 § 
Tekniska nämnden att senast 2011-06-23 till Bygg- och miljönämnden 
redovisa en skriftlig åtgärdsplan för hur bristerna 1-3 ovan, lämpligen 
åtgärdas samt när åtgärderna kan vara genomförda. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson har till miljöenheten lämnad in en 
begäran om förlängd svarstid till 2011-07-08 som har medgivits. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterar förslag till åtgärdsplan. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättad åtgärdsplan och överlämna den till Bygg- och 

miljönämnden. 
 
-------- 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 66/11  Dnr 11/TN0040 
Skyddskläder 
 
Ärendebeskrivning 

 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar ett rabattavtal som slutits med 
Lindbergs Bygg & Färg gällande skyddskläder. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen. 
 
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 67/11  Dnr 11/TN0010 
Avtal ”Fias backe” 
  
Ärendebeskrivning 

 
Skrivelse har inkommit från ägarna till Köpmannen 19 i Bergkvara genom 
Pontus Lindberg angående upplåtelse av del av fastigheten till allmän plats. 
Upplåtelsen har i alla år skett utan ersättning då den dåvarande, HB Emil 
Lindberg, såg ett positivt värde i en välskött allmän plats i nära anslutning 
till affärsverksamheten. Fastigheten Köpmannen 19 är numera privatägd 
och något ekonomiskt samband mellan ägandet och affärsverksamheten på 
grannfastigheten finns ej idag. 
 
Upplåtelsen av ”Fias Backe” innebär enligt fastighetsägaren betydande 
inskränkning i nuvarande ägares möjlighet att enligt plan utnyttja 
fastigheten. 
De är beredda, om intresse finns från kommunen, att hyra ut området med 
relativt kort uppsägningstid. De emotser därför att kommunen tar kontakt 
för uppgörelsen om nytt avtal/skälig hyra eller att kommunen ger besked 
om att man väljer att lämna området. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2011-01-11 att ge samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att kontakta fastighetsägaren för en diskussion. 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson sammanfattar diskussionen med 
fastighetsägaren och presenterar förslag till avtal. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge samhällsbyggnadschef Peter Persson i uppdrag att teckna 

markupplåtelse avtal med fastighetsägaren till Köpmannen 19. 
 
-------- 
Sändlista 
Pontus Lindberg 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 68/11  Dnr 10/TN0039 
Skötselinstruktioner badplatser 
  
Ärendebeskrivning 

 
Tekniska nämnden beslutade 2010-08-17 att ge förvaltningen i uppdrag att 
till säsongen 2011 ta fram tydliga skriftliga rutiner för borttransport av tång 
från badplatserna. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar skötselinstruktioner för de 
kommunala badplatserna i Fulvik, Badudden och Dalskär. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna skötselinstruktionerna. 
 
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 69/11  Dnr 07/TN0088 
Offentliga miljöer i Torsås kommun 
  
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12 § 239 angående offentliga miljöer 
i Torsås kommun föreligger där det uppdras åt Tekniska nämnden att 
upprätta ett förslag med minst två ambitionsnivåer på skötsel av den 
offentliga miljön. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2007-11-20 att inbjuda turismansvarige Stine 
Breum-Appelqvist till nämndens sammanträde. 
 
Minnesanteckningar från möte den 9 november 2007 med Tuulikki 
Åkesson, Frida Portin, Stine Breum-Appelqvist samt Tommie Sigvardsson 
föreligger. 
 
Förslag till åtgärder för offentliga miljöer i Torsås kommun har upprättats 
av turismansvarig daterad 2007-08-16. Aktbilaga. 
 
Turismansvarig informerade Tekniska nämnden i ärendet vid deras 
sammanträde 2007-12-18. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-08-19 att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att ta fram ett förslag på skötsel av den offentliga 
miljön med högre ambitionsnivå än den som är idag. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar om vilka åtgärder som 
utförts för att förbättra den offentliga miljön i kommunen 
Förvaltningen har under en 4-årsperiod investerat ca 2,5 miljoner kronor 
fördelat på kommunala badplatser, parkmiljöer, lekplatser, planteringar, 
småbåtshamn samt handikappsanpassningar. 
I och med detta är den högre ambitionsnivån som turismansvarig 
efterfrågade i sin skrivelse daterad 2007-08-16 i stort sett är uppnådd.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen och överlämna redogörelsen till 
Kommunstyrelsen. 
 
-------- 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 70/11  Dnr 10/TN0039 
Uppsägning av avtal, Skäppevik 
  
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 parten. Nuvarande period gäller till och 
med den 31 maj 2015. Uppsägningstiden är 2 år. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2010-05-18 § 51 att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
omgående säga upp arrendeavtalet med ägaren till fastigheterna. 
 
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 ger 2010-08-17 § 86 samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att utreda ärendet 
 
Utredning 

 
Innebörden av avtalet är att kommunen arrenderar markytor som 
endast får användas för fritidsändamål för allmänheten. Av senare 
kommunala beslut framgår det att fritidsändamålet till funktionen är 
badplats.  
 
Arrendeområdets gräns är markerat på till avtalet bilagd karta, den 
större yttre markeringen. Inom den inre mindre markerade ytan får 
nödvändiga fasta anläggningar lokaliseras, t.ex. parkeringsplats.  
 
Enligt avtalet ansvarar kommunen för skötsel avseende renhållning, 
allmän god skötsel och trafik- och parkeringsytor. 
 
Norra Kärrs stugförening har efter beslut i tekniska nämnden 2004-
05-28 § 64 och 2009-05-19 § 62 skötselavtal med tekniska nämnden 
avseende åtagandena i arrendeavtalet. Detta avtal löper till och med 
den 31 maj 2015, samma löptid som arrendeavtalet. Ersättning utgår 
med 12500 kronor per år fr.o.m. år 2009. 
 
fortsättning 
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fortsättning § 70 Uppsägning avtal Skäppevik 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 2006-05-16 § 122 
behovet av att sanering av ej kommunala badplatser, bl.a. Skeppevik. 
 
Tekniska nämnden behandlade samma ärende 2006-06-19 § 87 och 
beslutade att badplatserna Fulvik, Badudden, Dalskär och Iglasjön 
fr.o.m. år 2006 skall vara fullt utrustade kommunala badplatser. Vad 
avser Skeppevik skall den skötas enligt arrendeavtalet. 
 
Tekniska nämndens ställningstagande i frågan om uppsägning av 
arrendeavtalet är den att det inte finns någon anledning för 
kommunen att arrendera detta markområde då avsikten genom 
kommunala beslut är att Skeppevik inte är en kommunal badplats. 
 
Om kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ändå finner det 
nödvändigt att utreda huruvida detta skall vara en kommunal 
badplats (betydligt högre driftskostnader) bör ändå det 25-åriga 
arrendeavtalet sägas upp alternativt förhandlas om på grund av den 
långa löptiden. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  överlämna utredningen till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
-------- 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik 
Akten 
 
 
Bilaga: 
Tydligare karta  
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TN § 71/11  Dnr 09/TN0054 
Skötsel av badplats, Södra Kärr 
  
Ärendebeskrivning 

 
Tekniska nämnden har tidigare 2009-12-15 § 155 avslagit Södra Kärrs 
Samfällighetsförenings ansökan om kommunal skötsel av badplats i Södra 
Kärr. 
 
Föreningen har i skrivelse till Kommunstyrelsen, daterad 2010-08-30, ställt 
en förnyad ansökan om kommunal skötsel av badplatsen. Föreningen vill 
även att badplatsen ansluts till kommunalt vatten och avlopp i samband 
med utbyggnaden av va söder Bergkvara, så att en toalett och dusch kan 
installeras. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-09-29 § 299 att avslå ansökan samt att 
överlämna ärendet till tekniska nämnden för behandling. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  vidhålla tidigare beslut om avslag på kommunal skötsel av badplatsen i 
 Södra Kärr samt 
 
att eftersom det inte är en kommunal badplats anses det tillräcklig service 

med befintlig TC och ett sopkärl som aven är avsett för 
vandringsledens besökare. 

 
-------- 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 72/11  Dnr 10/TN0007 
Skrivelse angående tomgångskörning i kommunen 
  
Ärendebeskrivning 

 
I en skrivelse till bygg- och miljönämnden 2010-02-01 framförde 
kommuninnevånare Mikael Nilsson att ha upprepade gånger har noterat 
överträdelser av § 5 Tomgångskörning i Torsås kommuns lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. Han föreslår bygg- och miljönämnden att i första 
hand rikta en informationsinsats kring föreskriften till kommunens invånare 
m.fl. och om detta inte förbättrar situationen så föreslår han att 
tillsynsmyndigheten gör inspektioner i samhället och dokumenterar 
överträdelser. 
 
Nilsson ser problemet med dess överträdelser som angeläget då det dels 
påverkar människors hälsa och miljön negativt samt att det rimmar illa med 
de åtaganden som kommunen har genom bl.a. deltagandet i projektet 
Uthållig kommun som syftar till att minska energianvändningen och negativ 
klimatpåverkan. 
 
Miljöhandläggarens bedömer att några tillsynsinsatser som innebär 
uppsökande verksamhet och bevakning ej kan prioriteras i dagsläget med de 
resurser som bygg- och miljönämnden har för egeninitierad tillsyn. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade att översända ärendet till tekniska 
nämnden för att efterhöra när upplysningsskyltar enligt 5 § i Torsås 
kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter kommer att sättas upp.  
 
Tekniska nämnden beslutade 2010-10-19, § 105 att ge 
samhällsbyggnadschef Peter Persson i uppdrag att utreda ärendet och 
återkomma till nämnden. 

 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  upplysningsskyltar enligt 5 § i Torsås kommuns lokala 

hälsoskyddsföreskrifter avses ej sättas upp. 
 
-------- 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 73/11  Dnr 10/TN0043 
Motion – Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
  
Ärendebeskrivning 
 
 
Marie Jansson, KD anser att Torsås kommun ska ha en hög miljöprofil och 
hemställer i en motion att Torsås kommun ansöker om medlemskap i 
Sveriges Ekokommuner.  
 
SEKOM är en frivillig samarbetsorganisation som bildades 1995 med syfte 
att främja utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle byggt på en 
ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå hög 
livskvalitet och god hälsa. I Föreningen finns idag ca 80 kommuner. 
 
Det uthålliga samhället definieras enligt fyra grundvillkor för 
kretsloppsprincipen och skall eftersträvas vid kommunalt beslut. 
1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. 
2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. 
3. Undanträngning med fysiska metoder. 
4. Och i det samhället hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina 
behov. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 338/10 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden m.fl. för beredning. 
 
Om kommunen går med i Sveriges ekokommuner åtar sig kommunen bland 
annat att: 
• utse en politiker och en tjänsteman som kontaktperson 
• avsätta tid för att närvara vid möten med föreningen 
• bidra med den årliga medlemsavgiften ca 4,5 tkr 
• vara aktiv och delta på de olika seminarier och utbildningar som   
  föreningen anordnar varje år.  
 
Torsås kommun är genom bygg- och miljönämnden med i Miljöresurs 
Linne, som är en nationell förening men med tyngdpunkt på Småland, 
Öland, Blekinge med liknande verksamhet, en arena för miljö och hållbar 
utveckling. Noteras kan också att miljöresurs Linne idag har ett etablerat 
samarbete med Sveriges Eko-kommuner.  
 
 
 
 
fortsättning 
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fortsättning § 73 Motion – Medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avvakta med medlemskap i Sveriges Ekokommuner och istället försöka  

    medverka mer i redan befintliga nätverk såsom Miljöresurs Linne. 
 
-------- 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 74/11  Dnr 11/TN0005 
Elanläggning, Hallagärde avfallsanläggning 
  
Ärendebeskrivning 
 
Kraftringen Nät AB har kommit in med en förfrågan huruvida elanläggning 
888023025, Soptippen i Hallagärde ska frånkopplas eller upprätthållas. 

 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  säga upp abonnemanget för leverans av el till anläggning 888023025, 

Soptippen Hallagärde. 
 
-------- 
Sändlista 
Kraftringen Nät AB 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 75/11  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Anslutningsavgift Näktergalen 13 
Svea Hovrätt avslår Elin Dahlberg och Eric Liljegrens överklagande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i protokoll 2011-05-30, § 53, att 
anläggningsavgiften för vatten och avlopp höjs till 100 000 kronor exklusive 
mervärdeskatt från och med 2011-07-01. 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län beslut angående lokal trafikföreskrift. 
Länsstyrelsen avslår ansökan om hastighetsbegränsning till 50 km/h på väg 
518 genom Laduryd/Norra Tång i Torsås kommun. 
 
Peter Persson informerade om Trafikverkets planerade underhållsåtgärder 
på Lv 504 Allfargatan i Torsås. 
 
Medborgarförslag – Anlägg promenadstråk i Torsås. 
Tommie Sigvardsson informerade om arbetet är färdigställt. Ett 
promenadstråk från Torpgatan mot Lunnagatan. 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-13, § 90, Claes Svensson, M 
avsäger sig sina uppdrag som ersättare i tekniska nämnden. Björn Ekelund, 
M är utsedd till ny ersättare efter avgående Claes Svensson. 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-05-30, § 57, beslut att fastställa 
förändringarna i reglementet för tekniska nämnden. 
 
Peter Persson informerar om att Torsås kommuns översiktsplan har vunnit 
laga kraft 2011-06-21. 
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TN § 76/11  Dnr 11/TN0041 
Renovering spillvattenledning, Torsås - Bergkvara 
  
Ärendebeskrivning 

 
En upphandling avseende renovering av spillvattenledning, Torsås – 
Bergkvara är genomförd och teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar 
inkomna anbud och utvärderingen av dessa. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge samhällsbyggnadschef Peter Persson och teknisk chef Tommie  
 Sigvardsson i uppdrag att slutföra upphandlingen. 
 
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 77/11  Dnr 11/TN0042 
Bergkvara småbåtshamn 
  
Ärendebeskrivning 

 
I samband med den isrika vintern 2011 har den stora bryggan för turbåten 
Kronan som trafikerar Dalskärs småbåtshamn i Bergkvara och Garpens 
fyrplats i Kalmarsund, raserats väsentligt. Skadorna var av sådan omfattning 
att de inte gick att reparera. Resterna av bryggan demonterades således bort. 
 
Nyuppbyggnad på samma ställe och vågbrytare för södra hamnbassängen 
har undersökts. Avsikten är att turbåten Kronan i framtiden skall ha sin 
bryggplats i södra hamnbassängen. Båda alternativa lösningarna innebär 
dock stora kostnader och skulle enbart vara av tillfällig karaktär. 
 
Ett annat alternativ som diskuterats är att göra båtplatsöverflyttningar till 
andra förtöjningsplatser inom norra hamnbassängen för att åstadkomma en 
lösning för Kronan. Överflyttning för båtplatsnummer 15 och 16 till annan 
förtöjningsplats till förmån för Kronan anses vara den bästa lösningen av 
fler orsaker. Båtplatsens läge i hamnbassängen, ekonomiskt mycket 
fördelaktigt för kommunen och fullgod ersättningsplats för den för 
överflyttning drabbade båtägaren. Ansvarsskyldighet föreligger för båtägare 
enligt av kommunfullmäktige beslutade föreskrifter för småbåtshamnen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  med hänvisning till andra stycket, Ansvarsskyldighet, i Torsås 

kommuns föreskrifter för småbåtshamnen, anvisa båtplatsinnehavare 
med platsnummer 15  till ny båtplats med nummer 4 och 
båtplatsinnehavare med platsnummer 16 ny båtplats med nummer 5. 

 
att flyttningen ska verkställas omedelbart när beslutet vunnit laga kraft. 
 
-------- 
Sändlista 
Nils Karlberg 
Lars Karlberg 
Kommunalteknik 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 33 av 35 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2011-06-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
TN § 78/11  Dnr 11/TN0033 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
  
Ärendebeskrivning 

 
Xxxx Xxxx har inkommit med ansökan om förlängning av 
parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avslå ansökan med motiveringen att xxxxx inte uppfyller villkoren  
 för erhålla ett sådant tillstånd.  
 
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 79/11  Dnr 11/TN0043 
VA-plan – Tematiskt tillägg till översiktsplanen 
  
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen avser att ta fram en VA-plan för hela VA-verksamheten, både 
inom och utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp, 
med målet att skapa en långsiktig hållbar VA-hantering. LOVA-bidrag från 
Länsstyrelsen har beviljats med 450 000 kr och lika mycket kommer att 
avsättas i egen tid. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en VA-plan samt 
 
att när processen är genomförd överlämna planen till Kommunfullmäktige  
 för antagande som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
 
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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Avtackning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson slutar sin anställning i Torsås kommun 
2011-08-12 och Tekniska nämnden tackar för gott samarbete och väl 
genomfört arbete. 


