
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 13 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2011-12-06 
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Plats och tid Torsdag 2011-12-06, kommunledningskontoret, kl 16.00 –  18.00 
  
Beslutande Pär Larsson, C, ordförande §§ 128-133, §§ 135-137 

Magnus Nilsén, M, ordförande § 134 
 Åsa Haglund Rosenborg, C          
 Roland Swedestam, S 
 Lars Petersson, S 
  
       
         
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Leif Kuusela, t.f. samhällsbyggnadschef 

Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 

  Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare 
 Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare 
 Anders Bergqvist, Svevia AB, § 128 
 Håkan Karlsson, Svevia AB, § 128 
 Nina Johansson, VA-ingenjör, § 131 
  
Utses att justera Roland Swedestam 
  

Justeringens  2011-12-14 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Anne-Charlott Harrysson      Paragrafer  128 - 137 
    
 Ordförande Pär Larsson §§ 128-133, 135-137, Magnus Nilsén § 134  
         
 Justerande Roland Swedestam 
   

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

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2011-12-06        
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-12-15 Datum för anslags 
nedtagande 

   2012-01-06 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift Anne-Charlott Harrysson   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 13 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2011-12-06 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

   

 

 
 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 127 - 137 
 

§ 127 Information av Svevia om projektet Nya VA-ledningar  
 Bergkvara - Södra Kärr  
§ 128 Budgetuppföljning 
§ 129 Anbud väghyvel 
§ 130 Gatubelysning Kvarnhultet 
§ 131  Utredning reduktion av totalkväve vid Bergkvara reningsverk 
§ 132 Begäran om hårdbeläggning, del av Törnlyckevägen 
§ 133 Skrivelse från Polismyndigheten i Kalmar län ang skyltning 

Applerumsgatan 
§ 134 Förlängning markupplåtelse Hagaborgs idrottsplats 
§ 135 Informations- och anmälningsärenden 
§ 136 Detaljplan Järnsida 1:2 m.fl. 
§ 137 Detaljplan Södra Kärr 1:55 m.fl. 
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TN § 127/11       
Information om projektet Nya VA-ledningar Berkgvara –  
Södra Kärr 
 
Tekniska nämndens sammanträde inleddes med besök från Svevia AB som 
informerade om projektet Nya VA-ledningar Bergkvara - Södra Kärr och 
dess framskridande.  
Ca 60% av projektet är klart och färdigställandet är beräknat till slutet av 
2012. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 128/11      Dnr 11/TN0001 
Budgetuppföljning 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning januari - 
november 2011.  
Gata/park: underskott mot budget ca 100,0 tkr, vinterväghållning, 
gatubelysning och småbåtshamn.  
VA: underskott mot budget ca 500,0 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 § 129/11  Dnr 11/TN0054 
Anbud väghyvel 
  
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2011-09-07 att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att utannonsera kommunens väghyvel till försäljning. 
 
Ett anbud har inkommit inom föreskriven tid och teknisk chef redovisar 
anbudet. Eftersom endast ett anbud inkommit och förvaltningen kan ha 
viss nytta av väghyveln under vintern föreslår förvaltningen att nämnden 
förkastar anbudet och avvaktar till våren med en eventuell försäljning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  förkasta anbudet. 
 
 
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 130/11 Dnr 11/TN0053 
Gatubelysning Kvarnhultet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Carina Gustavsson och Sven Ramström 
boende i Kvilla Kvarnhultet. De har tre barn i skolåldern som stiger på 
skolbussen vid korsningen enskilda vägen 18815.1 till Mellankärr och 
enskilda vägen 19183 till Kvarnhultet och där finns ingen belysning alls trots 
att elstolpe finns i närheten och i nuläget blir det obehagligt och trafikfarligt 
för dem under den mörka tiden. 
De framför därför önskemål om uppförande av trafikbelysning i korsningen 
enskilda vägen till Mellankärr och enskilda vägen till Kvarnhultet. 
 
Ordföranden Pär Larsson, C, och teknisk chef Tommie Sigvardsson har 
varit på plats för besiktning. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2011-09-07 att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson  i uppdrag att infordra offert från Kreab på 1 st 
belysningsstolpe i korsningen enskilda vägen till Mellankärr och enskilda 
vägen till Kvarnhultet. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar inkommen offert. 
 
Roland Swedestam, S, påtalar att enligt likställighetsprincipen ska det inte 
vid beslut om anläggande av gatubelysning vara avgörande om det finns en 
befintlig stolpe eller inte utan det ska vara behovet som styr och föreslår att 
det arbetas fram kriterier för gatubelysning på landsbygden. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avslå begäran om gatubelysning med anledning dels av att det saknas 

belysningskriterier för landsbygden och på grund av det rådande 
inköpsstoppet samt 

 
att ge förvaltningen i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att ta fram 

kriterier för belysning på landsbygden. 
 
------ 
Sändlista 
Carina Gustavsson och Sven Ramström 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 131/11 Dnr 11/TN0070  
Utredning reduktion av totalkväve vid Bergkvara reningsverk 
 
VA-avdelningen i Torsås kommun har med hjälp av Tyréns utrett 
möjligheten att uppnå 50 % reduktion av totalkväve vid Bergkvara 
reningsverk enligt utredningsföreskrift U1 i tillstånd. 
Resultatet presenteras i en rapport av utredningen, tillsammans med förslag 
på åtgärder och villkor. Se vidare aktbilaga. 
 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade  
2008-01-08 att ”meddela Torsås kommun tillstånd till avloppsanläggning 
och därtill hörande ledningar samt fortsatt utsläpp av avloppsvatten efter 
rening i Bergkvara reningsverk”. I tillståndet föreskrivs Torsås kommun att 
utreda möjligheten att uppnå 50 % reduktion av totalkväve vid Bergkvara 
avloppsreningsverk, inkl förslag till åtgärder och förslag till slutgiltiga villkor. 
 
Utredningen visar att Bergkvara reningsverk kan byggas ut för 50 % 
kvävereduktion, på ett sätt som motsvarar verksamhetens förväntningar, till 
en kostnad på ca 70 kr/kg N vid fullt utnyttjande av tillstånd.  
VA-avdelningen i Torsås kommun föreslår därför att följande villkor 
ska gälla för verksamheten: 
50 % reduktion av totalkväve på årsbasis 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  tillstyrka utredningen samt 
 
att översända utredningen till Länsstyrelsen. 
 
------ 
Sändlista 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 132/11 Dnr 11/TN0027 
Enskilda vägar 
Begäran om hårdbeläggning, del av Törnlyckevägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Törnlycke vägsamfällighet, genom Göran 
Gustafsson, med begäran om hårdbeläggning på ca 400 meter av 
Törnlyckevägen räknat från Söderåkra samhälle och där asfalten slutar idag 
utanför fastigheten Törnlycke 1:3. 
 
Utmed ovan nämnda 400-meterssträcka ligger det 6 bostadsfastigheter vilka 
alla är mycket bevärande av den starka dammbildning som förekommer 
under sommarhalvåret. Eftersom det ligger 8 bostadsfastigheter utmed 
Törnlyckevägen i nära anslutning till Söderåkra samhälle anser företrädaren 
för vägsamfälligheten att samma väg- och vägbelysningsstandard borde råda 
som i tätorten. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare upprättat ett beläggnings-
program som stöd för prioritering av vägsträckor, tid och ekonomi. Under 
2012 kommer en revidering och uppdatering av beläggningsprogrammet att 
ske, varför alla beläggningsinsatser bör avvaktas tills nytt program föreligger. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  avslå begäran. 
 
------ 
Sändlista 
Törnlycke vägsamfällighet, Göran Gustafsson 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 133/11 Dnr 11/TN0004 
Trafiknämndsärende 
Skrivelse från Polismyndigheten i Kalmar län ang. skyltning 
Applerumsgatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Polismyndigheten i Kalmar län med förslag på 
ändrad skyltning på Applerumsgatan i Torsås. Där är idag skyltat Förbud 
mot trafik med motordrivet fordon för trafiken på Apperumsgatan i 
sydvästlig riktning upp mot Allfargatan. Denna skyltning fungerar ej, flera 
fordon passerar varje dag förbi aktuell skyltning och utgör då en stor 
trafikfara när man sedan kör vidare ut på Allfargatan. 
 
Polismyndigheten, genom polisinspektör Kjell Hultman anser att skyltning 
Förbud mot infart med fordon skulle vara mer effektivt eftersom det 
vägmärket är mer känt. Man kan om man vill komplettera vägmärket med 
att cykling är tillåten. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson har i uppdrag att utreda olika alternativ 
som förbättrar trafiksituationen i korsningen Applerumsgatan/Allfargatan. 
I avvaktan på resultatet av utredningen föreslår förvaltningen att nämnden 
upphäver nuvarande beslut Förbud om trafik med motordrivet fordon och 
inför Förbud mot infart med fordon med tillägget att cykling är tillåten på 
Applerumsgatan i sydvästlig riktning upp mot Allfargatan. 
 
Tekniska nämnden/Trafiknämnden beslutar 
 
att  upphäva beslut av 1995-05-16, förbud mot trafik med motordrivet 

fordon i sydlig riktning på Applerumsgatan till anslutningen av väg 504 
samt 

 
att föreskriva Förbud mot infart med fordon med tillägg att cykling är 

tillåten på Applerumsgatan sträckan 15 m norr väg 504 till anslutningen 
väg 504 att gälla fr o m  1 jan 2012 samt 

 
att vid norra infarten på Applerumsgatan uppsätta skylten återvändsväg. 
--- 
Sändlista 
Polismyndigheten 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 134/11 Dnr 11/TN0069 
Förlängning markupplåtelse Hagaborgs idrottsplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordföranden Pär Larsson närvarar ej i ärendet på grund av jäv. 
 
Bergkvara AIF, genom ordförande Kent Johansson har inkommit med 
skrivelse med önskan om förlängning av markupplåtelse av Hagaborgs 
idrottsplats. 
 
Befintligt avtal löper till och med år 2014 och föreningen önskar förlänga 
detta med ytterligare minst 10 år. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  bevilja Bergkvara AIF markupplåtelse för Hagaborgs idrottsplats till 
och med år 2024 under förutsättning att idrottslig verksamhet utövas 
av föreningen på området. 

 
------ 
Sändlista 
Bergkvara AIF 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 135/11   
Informations- och anmälningsärenden 
 
Skrivelse från Törnlycke vägsamfällighet angående den gångna vinterns 
snöröjning. 
 
Länsstyrelsens beslut 2011-11-08, angående lokal trafikföreskrift. 
Hastighetsbegränsning till 50 km/h på Ragnabovägen i Bergkvara mellan 
Dalskärsvägen i söder och väg E22 i norr samt hastighetsbegränsning till 30 
km/h under sommarhalvåret på sträckan mellan Dalskärsvägen och 
Sjöfågelstigen. Länsstyrelsen avslår ansökan från Ragnabo Miljö & 
samfällighetsförening. 
 
Svar till förvaltningsrätten i Växjö i ärende Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, anslutningsavgifter Gunnilkroka. 
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TN § 136/11 Dnr 11/TN0003 
Detaljplan Järnsida 1:2 m.fl. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samrådsinbjudan har inkommit för detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl Torsås 
kommun, Kalmar län. 
 
I området finns tre gällande detaljplaner från 1962, 1966 och 1995 där 
markanvändning och byggrätter ej stämmer överens med verkliga 
förhållanden. 
Syftet med föreliggande detaljplan är att i samband med utbyggnad av VA i 
området även möjliggöra för större byggrätter, nya tomter, friluftshandel 
och reglering av pågående markanvändning – främst för bostadsändamål, 
natur och lokalgata. 
 
Planförslaget är nu föremål för samråd enligt Plan- och bygglagen. 
 
Synpunkter ska lämnas skriftligen senast måndagen den 9 januari 2012 till 
Bygg- och miljönämnden i Torsås kommun. 
 
Roland Swedestam, S, föreslår att detaljplanen lämnas utan erinran. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att detaljplanen lämnas utan erinran. 
 
------ 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 137/11 Dnr 11/TN0003 
Detaljplan Södra Kärr 1:55 m.fl. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samrådsinbjudan har inkommit för detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl 
Torsås kommun, Kalmar län. 
 
I området finns en gällande detaljplan från 1963 där markanvändning och 
byggrätter ej stämmer överens med verkliga förhållanden. 
Syftet med föreliggande detaljplan är att i samband med utbyggnad av VA i 
området även möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och reglering av 
pågående markanvändning – främst för bostadsändamål, natur och 
lokalgata. 
 
Planförslaget är nu föremål för samråd enligt Plan- och bygglagen. 
 
Synpunkter ska lämnas skriftligen senast måndagen den 9 januari 2012 till 
Bygg- och miljönämnden i Torsås kommun. 
 
Roland Swedestam, S, föreslår att detaljplanen lämnas utan erinran. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att detaljplanen lämnas utan erinran. 
 
------ 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunalteknik 
Akten 
 


