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Plats och tid Torsdag 2011-10-19, kommunledningskontoret, kl 18.00 –  19.30 
  
Beslutande Pär Larsson, C 

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

Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
  Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare 
 Linda Eriksson, C, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
       
  
Utses att justera Magnus Nilsén 
  

Justeringens  2011-10-24 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Anne-Charlott Harrysson      Paragrafer  103-119 
    
 Ordförande Pär Larsson  
         
 Justerande Magnus Nilsén 
   

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

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2011-10-19        
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-10-27 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-11-17 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift Anne-Charlott Harrysson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 103 - 119 
 

§ 103 Budgetuppföljning 
§ 104 Ansökan om tillstånd till anläggande av bergvärmeanläggning inom  

 Gullabo vattenskyddsområde 
§ 105 Ansökan om riktat ekonomiskt stöd, Gullabo Sportklubb 
§ 106 VA söder Bergkvara 
 Förfrågan om tidigareläggning av VA-anslutning 
§ 107 Ansökan om åtgärder för dränering av hagmarker, Torsås Ryttare 
§ 108 Busskur vid väg E22, södergående trafik i Södra Kärr 
§ 109 Snöröjning kyrkans parkering i Torsås 
§ 110 Arrende Övraby 1:14 och Söderåkra 6:1 
§ 111 Skrivelse angående hundrastplats i Bergkvara 
§ 112 Remiss Klimat- och energistrategi för Torsås kommun  
§ 113 Förslag till nya trafikföreskrifter för väg E22, Kalmar län 
§ 114 Trafiksäkerhetsarbete Ekesvägen, Söderåkra 
§ 115 Trafiksäkerhetsärende Kalmarvägen, Torsås 
§ 116 Kurser och konferenser 
§ 117 Informations- och anmälningsärenden 
§ 118 Arrendeavtal Torsås återvinningscentral 
§ 119 Gatubelysning 
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TN § 103/11      Dnr 11/TN0001 
Budgetuppföljning 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning januari - 
september 2011.  
Gata/park: underskott mot budget 200,0 tkr, vinterväghållning, 
gatubelysning och småbåtshamn.  
VA: underskott mot budget 900,0 tkr. Minskade intäkter samt ökade 
kostnader för energi, slamhantering, kemikalier samt ökade 
underhållskostande Bergkvara reningsverk. Se vidare aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 104/11  Dnr 11/TN0051 
Ansökan om tillstånd för anläggande av bergvärme-
anläggning inom Gullabo vattenskyddsområde 
  
Ärendebeskrivning 
 

Fastighetsägaren till Binnaretorp 2:3 i Gullabo samhälle har till Bygg- och 
miljönämnden inkommit med en ansökan om tillstånd till anläggande av 
bergvärmeanläggning på fastigheten Binnaretorp 2:3, inom Gullabo 
vattenskyddsområde. 
 
En grundläggande förutsättning för att Bygg- och miljönämnden ska bevilja 
tillstånd är att Tekniska nämnden i egenskap av bland annat ansvarig för 
den kommunala vattenförsörjningen, samtycker till åtgärden. 
 
Bygg- och miljönämnden anhåller om Tekniska nämndens yttrande i 
ärendet och anhåller även om nämndens inställning till en 
ytjordvärmeanläggning på fastigheten ifråga. 
 
Tekniska nämnden ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen i 
Gullabo samhälle. 
Gullabo samhälle förses med dricksvatten från Gullabo vattenverk som 
endast har ett borrhål till förfogande vilket gör det extra sårbart om något 
skulle inträffa med vattentillgången. Vattenskyddsområdet i Gullabo är 
relativt litet och det finns inga utredningar tillgängliga om vattenföringen i 
området. 
För att kunna garantera vattentillgången och vattenkvalitén bör ej tillstånd 
beviljas till anläggande av bergvärme- eller ytjordvärmeanläggning inom 
vattenskyddsområdet. 
 

Förslag till beslut 
med hänvisning till ovanstående avstyrka ansökan om anläggande av 
bergvärme- alternativt ytjordvärmeanläggning inom vattenskyddsområdet i 
Gullabo samhälle. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avstyrka ansökan om anläggande av bergvärme- alternativt 

ytjordvärmeanläggning inom vattenskyddsområdet i Gullabo samhälle. 
-------- 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunalteknik 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 19 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2011-10-19 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
TN § 105/11 Dnr 11/TN0059 
Riktat ekonomiskt stöd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gullabo Sportklubb genom Bengt Eriksson ansöker om ett riktat 
ekonomiskt stöd med anledning av att idrottsplatsen Dackehed 
anslutits till det kommunala vattnet. 
 
Idrottsplatsen är sedan tidigare ansluten till det kommunala 
avloppssystemet och har nu även anslutits till det kommunala 
vattensystemet sedan det upptäcktes att det fanns e-colibaktierier i 
den egna brunnen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-09-26 att överlämna 
skrivelsen från Gullabo Sportklubb till tekniska nämnden för 
yttrande. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  tekniska nämnden som huvudman för den allmänna VA-

anläggningen kan inte subventionera anslutningsavgiften 
eftersom samma förutsättningar skall gälla för alla 
abonnenter inom verksamhetsområdet för kommunalt VA 
enligt likställighetsprincipen.  

------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 106/11 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
Förfrågan om tidigareläggning av VA-anslutning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Björkenäs stugförening om möjligheterna till 
anslutning till det kommunala VA-systemet under våren 2012. Om alla 
fastigheter som är berörda av utbyggnaden av VA söder Bergkvara ska 
anslutas samtidigt 2013 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  entreprenaden VA söder Bergkvara kommer att vara färdig tidigast 
under hösten 2012 och det är ej möjligt att ansluta några fastigheter 
innan slutbesiktning är gjord eftersom garantitiden gäller från 
slutbesiktningsdatum. 

 
------ 
Sändlista 
Björkenäs stugförening 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 107/11 Dnr 11/TN0055 
Ansökan om dränering av hagmarker 
 
Ärendebeskrivning 

 
Skrivelse har inkommit från Torsås Ryttare med ansökan om hjälp gällande 
åtgärder för dränering av hagmark. 
 
Genom marken som föreningen arrenderar av Torsås kommun går ett dike 
som svämmar över året runt och orsakar stora problem. Hästarna måste 
passera genom mycket sanka och gyttjiga partier varje dag.  
 
Torsås Ryttare har som trolig orsak till problemet angett att dikestrumman 
under den allmänna vägen som leder till ridskolan samt vid övergången i en 
av hagarna förmodligen har rasat samman.  
 

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

finns för möjligheter till åtgärder. 
 
------ 
Sändlista 
Torsås Ryttare 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 108/11  Dnr 11/TN0056 
Busskur vid väg E22, södergående trafik, Södra Kärr 
  
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Södra Kärrs Samfällighetsförening där de 
framför önskemål om ett väderskydd vid busshållplatsen Södra Kärr vid väg 
E22 för södergående busstrafik. 
 
Det finns 38 fastigheter i Södra Kärr varav 14 är bofasta som åker buss 
regelbundet, några dagligen. Det finns även ett 10-tal fastigheter i övriga 
närområdet som använder bussen söder ut. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att kontakta KLT för 

att undersöka om det finns väderskydd om ej utnyttjas och om möjligt 
flyttas till där det finns större behov. 

-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 109/11  Dnr 11/TN00 
Snöröjning kyrkans parkering i Torsås 
  
Ärendebeskrivning 
 
Enligt ett muntligt avtal har Kommunalteknik tidigare år skött snöröjningen 
på kyrkans parkering i Torsås mot att Korrespondensgymnasiet har kunnat 
nyttja den.  
 
Svenska kyrkan genom Anitha Winblad, kyrkokamrer, har nu tagit upp 
frågan och efterfrågar ett skriftligt avtal där även vägen vid Olofsgården 
(mot Korrespondensgymnasiet) ingår. 
  
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att kontakta 

fastighetsbolaget TFAB för klargörande av ansvarsfrågan. 
 
-------- 
Sändlista 
Svenska Kyrkan, Anitha Winblad 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 110/11  Dnr 11/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 beslutade 2011-03-08, § 29, 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. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att genom annonsering infordra anbud på 

arrende av del av Övraby 1:14 och del av Söderåkra 6:1.  
 
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 111/11  Dnr 11/TN0060 
Hundrastplats i Bergkvara 
  
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Eva Nejdenlo i Berkgvara. 
Hundägare i Bergkvara har önskemål om att en inhägnad hundrastplats 
anläggs i Bergkvara där de kan rasta sina hundar fritt. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avslå ansökan. 
 
-------- 
Sändlista 
Eva Nejdenlo 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 112/11  Dnr 11/TN0058 
Remiss Klimat- och energistrategi för Torsås kommun 
  
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en kommunal 
klimat- och energistrategi inom ramen för de nationella klimatmålen. 
 
Klimat- och energistrategin omfattar förslag till vision, strategiska 
överväganden samt tidsatta åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen är framtagna 
för att fokusera på tre olika områden: information, energieffektivisering och 
transporter. 
 
Förslaget är utsänt på remiss och tekniska nämnden ges nu möjlighet att 
lämna förslag på ändringar. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att  ingen erinran föreligger på Klimat- och energistrategi för Torsås 

kommun. 
 
-------- 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 113/11  Dnr 11/TN00 
Förslag till nya föreskrifter för väg E22, Kalmar län 
  
Ärendebeskrivning 
 
Remiss gällande förslag till nya föreskrifter för väg E22, Kalmar län samt 
upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2010:12) om hastighets-
begränsning på väg E22, Kalmar län föreligger från Trafikverket. 
 
Eventuella synpunkter ska ha kommit in till Trafikverket senast den 31 
oktober 2011. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ingen erinran föreligger på Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för 

väg E22 i Kalmar län. 
 
-------- 
Sändlista 
Trafikverket 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 114/11  Dnr 11/TN0015 
Trafiksäkerhetsärende 
Korsningen Ekesvägen/Stationsvägen Söderåkra 
  
Ärendebeskrivning 
 
Det har över tid inkommit en rad muntliga synpunkter på trafikförhållandet 
utmed Ekesvägen och i korsningen Ekesvägen/Stationsvägen i Söderåkra. 
Mycket höga hastigheter, acceleration och retardation utmed Ekesvägen i 
båda riktningar bidrar sammantaget till en oacceptabel 
trafiksäkerhetssituation.  
 

Hastighetsdämpande trafikåtgärder utmed Ekesvägen och korsningen 
Ekesvägen/Stationsvägen i Söderåkra behöver därför utredas. 
 

Tekniska nämnden beslutade 2011-02-08, § 18, att ge samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att utreda frågan och återkomma till nämnden med 
förslag till trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder. 
 
Konsultföretaget WSP har tagit fram ett förslag på ny utformning av del av 
Ekesvägen, sträckan Idrottsvägen – Stationsvägen. Förslaget innebär 
hastighetsdämpande åtgärder och en rondell i korsningen 
Ekesvägen/Stationsvägen.  
Åtgärderna är kostnadsberäknade till 1 250,0 tkr inkl asfaltering sträckan 
Stationsvägen - Väg 570. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att utföra 

hastighetsdämpande åtgärder på del av Ekesvägen enligt 
konsultföretagets förslag samt 

 
att  omfördela medel från projekt 1323 och 1303 i 2011 års 

investeringsbudget till projekt trafiksäkerhetsåtgärder, Ekesvägen.  
  
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
 
ge   
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TN § 115/11  Dnr 11/TN0046 
Trafiksäkerhetsärende 
Kalmarvägen, Torsås 
  
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår 
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TN § 116/11  Dnr 11/TN0002 
Kurser och konferenser 
  
Ärendebeskrivning 
 
Svenskt vatten erbjuder utbildning för förtroendevalda. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  erbjuda ordf. Pär Larsson, ledamot Åsa Haglund-Rosenborg och 

ingenjör Nina Johansson att deltaga i utbildning för förtroendevalda i 
Malmö den 30 november. 

 
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 117/11   
Informations- och anmälningsärenden 
  
Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26, § 124, uppsägning av arrendeavtal 
Skäppeviks badplats. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26, § 132, Motion – VA-avgifter med 
mera för fritidsområdena mellan Djursvikk och Bergkvara. Avvakta med 
beslut till utbyggnaden VA söder Bergkvara är färdigställd. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26, § 133, Motion – Medlemskap i 
Sveriges Ekokommuner. 
 
Förvaltningsrätten i Växjös beslut angående båtplatsöverflyttning i 
Bergkvara småbåtshamn. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
Skrivelse från Trafikverket angående medborgarförslag – Flytta 50-sklylten 
på väg 504 i riktning Torsås-Vissefjärda i Gullabo till backkrönet vid 
ortsskylten. Trafikverket avslår Tekniska nämndens anhållande om 
uppsättning av upplysningsskyltar för kommande hastighetsbegränsning. 
 
Transportstyrelsens beslut att avslå överklagande av beslut om 
parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 
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TN § 118/11  Dnr 11/TN0057 
Arrendeavtal, Torsås återvinningscentral 
  
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens Renhållare har inkommit med uppsägning av 
arrendeavtal för Torsås ÅVC, för upphörande 2012-06-03. 
 
KSRR önskar få fortsatt tillgång till tvätthallen för tvätt av hjullastare på 
kommunförrådet vid ett tillfälle varannan vecka efter ök med personal på 
kommunförrådet. 
Förslagsvis skrivs ett avtal gällande detta med en årskostnad motsvarande  
ca 5 000 kr. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna överenskommelsen med KSRR och att avtal upprättas med 

en årskostnad om 5000 kr. 
 
-------- 
Sändlista 
KSRR 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 119/11  Dnr 11/TN00 
Gatubelysning 
  
Ärendebeskrivning 
 
Ledamoten Lars Petersson har fått en muntlig förfrågan om möjligheten att 
komplettera trafikbelysningen på Enehagsvägen i Kvilla med en ljuspunkt i 
befintlig elstolpe. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avslå ansökan. 
 
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
 


