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Plats och tid Torsdag 2012-01-17, kommunledningskontoret, kl 18.00 – 20.30 
  
Beslutande Pär Larsson, C, ordförande  

Magnus Nilsén, M 
 Åsa Haglund Rosenborg, C          
 Roland Swedestam, S 
 Roger Isberg, S, tjänstgörande ersättare, §§ 1-3 §§ 6-12 
  
       
         
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Leif Kuusela, T.f. samhällsbyggnadschef 

Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 

   
  
  
  
  
  
Utses att justera Roger Isberg, §§ 1-3, §§ 6-12, Magnus Nilsén, §§ 4-5 
  

Justeringens  2012-01-23 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Anne-Charlott Harrysson      Paragrafer  1 - 12 
    
 Ordförande Pär Larsson   
         
 Justerande Roger Isberg                   Magnus Nilsén 
  §§ 1-3, §§6-12                  §§ 4-5 

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

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2012-01-17        
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-01-25 Datum för anslags 
nedtagande 

   2012-02-16 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift Anne-Charlott Harrysson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 1 - 12 
 

§ 1  Bokslut 2011 
§ 2 Kompletteringsbudget 2012 
§ 3 Motion – Ändra förläggning av VA-ledning Södra Kärr - Grämkulla 
§ 4 Motion – minska kostnad för andelsägare ”Torsås kommun” vid  

förläggning VA-ledning i ny bro i Södra Kärr 
§ 5 Övertagande av byggnad, Södra Kärrs badplats 
§ 6 Jordburksarrende, Söderåkra 6:1 och Övraby 1:14 
§ 7 Enskilda vägar, åtgärdsplan 2012 - 2014 
§ 8 Belysning vid Gullabo Mini-ÅVC 
§ 9 Gatubelysning Sunelycke 
§ 10 Inventering inklusive riskklassning av deponier 
§ 11 Informations- och anmälningsärenden 
§ 12 VA söder Bergkvara, ledningsdragning naturmarksområde Södra 

Kärr 
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TN § 1/12      Dnr 11/TN0001 
Bokslut 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar preliminärt bokslut för år 
2011. 
Gata/park totalt: överskott mot budget ca 400,0 tkr. 
Extra statsbidrag enskilda vägar pga av hård vinter i början av året och 
uppräknat driftbidrag.   
Underskott mot budget gatubelysning och småbåtshamn.  
Överskott mot budget vinterväghållning, pga mild vinter i slutet av året. 
 
VA: underskott mot budget ca 500,0 tkr. Mindre intäkter än beräknat 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 § 2/12  Dnr 11/TN0030 
Kompletteringsbudget 2012 
  
Ärendebeskrivning 
 

Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterar förslag till 
kompletteringsbudget för år 2012. 
 
Proj 1317 Trafiksäkerhetsåtgärder Ekesvägen 1 067,0 tkr 
Proj 1323 Väg Ragnabo 3:23, 3.28 75,0 tkr 
Proj 1360 Flytbryggor 300,0 tkr 
Proj 1381 Promenadstråk Torpg- Ts kyrka 15,0 tkr 
Proj 1392 Parkanläggningar 28,0 tkr 
Proj 1395 Handikappanpassningar 500,0 tkr 
 
Proj 1306 Ledningsnät 473,0 tkr 
Proj 1322 Projektering Kvilla 100,0 tkr 
Proj 1388 VA söder Bergkvara 3 261,0 tkr 
Proj 1391 Reinvestering vattenledningsnät 582,0 tkr 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta om kompletteringsbudget för år 

2012 tekniska nämnden enligt förslag. 
 
-------- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 3/12 Dnr 11/TN0071 
Motion – Ändra förläggning av VA-ledning Södra Kärr - 
Grämkulla 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S, hemställer i en motion till kommunfullmäktige att 
skyndsamt ge tekniska nämnden i uppdrag att at fram en ny sträckning på 
land mellan Södra Kärr – Grämkulla i anslutning till utvecklingsområde 
sydväst Södra Kärr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28, § 170, att överlämna motionen 
till tekniska nämnden för yttrande. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande 
 

Förslag till yttrande 
 
I det kontrakt som finns mellan Torsås kommun och Svevia föreligger 
inga hinder för att säkerställa möjligheten att utöka verksamhetsområdet 
söderut i en framtid som kan bli aktuellt enligt gällande översiktsplan. 
Detta genom att ansluta till de kommunala VA-ledningar vid 
pumpstationen i Grämkulla. 
 
När det gäller de förlagda VA-ledningarna mellan Södra Kärr och 
Grämkulla bedöms detta vara en beprövad och teknisk fullgod lösning. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden Per Larsson, C, yrkar att nämnden antar förvaltningens 
förslag till yttrande. 
 
Roger Isberg, S, yrkar att skillnaden i kostnad mellan ledningsförläggning 
på land alternativt i hav ses över av Svevia samt att det kontrolleras med 
berörda fastighetsägare om anslutning för total kostnadsbild mot 
havsförläggning av VA-ledning. 
 
Proposition 
 

Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att nämnden 
beslutat anta förvaltningens förslag till yttrande. 
 

 

fortsättning 
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Fortsättning § 3/12, Motion – Ändra förläggning av VA-ledning 
Södra Kärr - Grämkulla 
 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  anta förvaltningens förslag till yttrandet som sitt eget och överlämna 

det till kommunfullmäktige. 
 
Reservation 
 

Roger Isberg, S, reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga 1 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 4/12 Dnr 11/TN0072  
Motion – Minska kostnad för andelslägare ”Torsås kommun” 
vid förläggning VA-ledning i ny bro i Södra Kärr 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamoten Roger Isberg, S, deltager ej i beslutet på grund av jäv. 
 
Roger Isberg, S, hemställer i en motion till kommunfullmäktige att ge 
tekniska nämnden i uppdrag att se över kommunens rätt som andelsägare i 
vägen till Södra Kärr för minskad kostnad med en bro som klarar att 
förlägga VA-ledningen i bron, enligt Svevias önskan, med följd av mindre 
underhåll. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28, § 169, att överlämna motionen 
till tekniska nämnden för yttrande. 
 
Förslag till yttrande 
 
Den av motionären föreslagna förläggningen av VA-ledningar i den nya 
bron till Nötholmen säkerställs på ett sämre sätt än med den planerade 
sjöledningen som finns i kontraktet mellan Torsås kommun och Svevia i 
VA-projektet mellan Bergkvara och Södra Kärr. 
 
Enligt Svevias platschef vid VA-byggnationen mellan Bergkvara och Södra 
Kärr finns det ingen önskan från deras sida att förlägga VA-ledningarna 
enligt motionärens förslag. 
 
Torsås kommuns beslut att inte längre betrakta Södra Kärrs badplats som 
en kommunal angelägenhet medför att kommunens engagemang i den 
enskilda vägen inte längre är aktuell. Det föreligger dessutom oklarheter 
om kommunens andelstal i vägsamfälligheten i Södra Kärr som bör 
utredas. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunfullmäktige. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 5/12 Dnr 11/TN0048 
Övertagande av byggnad, Södra Kärrs badplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S, deltager ej i ärendet på grund av jäv. 
 
Anhållan har inkommit från Södra Kärrs samfällighetsförening om 
övertagande av byggnad på Södra Kärrs badplats. Byggnaden har tidigare 
använts som omklädningsrum och utrymme för simlärare. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2011-09-07, § 95, att erbjuda Södra Kärrs 
samfällighetsförening att överta befintlig byggnad på Södra Kärrs badplats. 
 
Föreningen ar ej lämnat något besked till förvaltningen om erbjudandet om 
övertagande av byggnaden. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  föreningen ska lämna besked inom 2 månader om föreningen vill 
överta byggnaden, i annat fall kommer byggnaden att plockas ner samt  

 
att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta Lantmäteriet för omräkning av 

andelstalen i samfälligheten. 
------ 
Sändlista 
Södra Kärrs samfällighetsförening 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 6/12 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 beslutade 2011-10-19, § 110, att ge förvaltningen i 
uppdrag att genom annonsering infordra anbud på arrende av del av 
Övraby 1:14 och del av Söderåkra 6:1.  
 
Ett anbud har inkommit. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  utarrendera del av Övraby 1:14 och del av Söderåkra 6:1 till Carl-Erik 
Övgård, för en tid av fem (5) år, enligt anbud daterat 2012-01-09 samt 

 
att  ge förvaltningen i uppdrag att upprätta arrendeavtal med villkor i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut 1998-09-13, § 87 samt 
 
att  bemyndiga ordförande Pär Larsson att underteckna arrendeavtalet. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 7/12 Dnr 12/TN0005 
Enskilda vägar 
Åtgärdsplan 2012 - 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterar förslag till åtgärdsplan för 
enskilda vägar 2012 – 2014. Aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden/Trafiknämnden beslutar 
 

att  godkänna upprättat förslag. 
 
--- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 8/11 Dnr 11/TN0073 
Belysning vid Gullabo Mini-ÅVC 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Kalmarsundsregionens Renhållare, 
KSRR. De planerar för start av projekt ”Mini-ÅVC” inom KSRR´s 
område. I Torsås kommun innebär detta att en mobil 
återvinningsstation kommer att ställas upp i Gullabo en eftermiddag 
per månad. 
 
Eftersom öppettiden kommer att vara kl. 16-19 kommer det tidvis att 
vara mörkt under öppethållandet. KSRR önskar därför att Torsås 
kommun förbättrar belysningen på området genom att komplettera 
befintlig stolpe med en armatur som är riktad västerut. 
 
Förslag till beslut 
 
Torsås kommuns bedömning är att området säkerställs med nuvarande 
belysning. 
 
Önskas ytterligare belysning bör detta kunna anordnas från den mobila 
återvinningscentralen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  enligt förvaltningens förslag. 
 
------ 
Sändlista 
Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 9/11 Dnr 12/TN0006 
Gatubelysning Sunelycke 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Sunelyckes vägsamfällighet genom Bengt 
Elofsson. 
 
Sunelyckes vägsamfällighet köpte på 1980-talet in ett mindre antal 
belysningsarmaturer till Sunelyckevägen. Energikostnaden har fyra 
familjer stått för. På den norra delen av vägen har kommunen 
bekostat både armaturer och energi. 
 
I samband med elbolagets underhåll av elnätet blev vägsamfälligheten 
tvingade att ersätta befintliga trästolpar till rörstolpar. 
Föreningen ansökte om bidrag från Leader Småland Sydost. Beslutet 
blev mycket försenat och arbetet med grävning, kabeldragning, 
fundament och nedläggning av bredbandsrör var redan klart när 
föreningen fick besked om avslag på ansökan. 
 
Det är nu förberett för 9 st gatlampor och dragning av fiberkabel i 
rör och Sunelyckes vägsamfällighet förutsätter nu att tekniska 
nämnden kan bidra med ekonomiska medel för arbetet med 
vägbelysningen i Sunelycke. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

Att i avvaktan på den utredning ang. vilka kriterier som ska gälla för    
   vägbelysning på landsbygden i Torsås kommun kan inte Sunelycke 

vägförenings begäran i nuläget tillgodoses. 
 
------ 
Sändlista 
Sunelyckes vägsamfällighet, gm Bengt Elofsson 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 10/11 Dnr 10/TN0049 
Inventering inklusive riskklassning för deponier 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden har förelagt Tekniska nämnden att inkomma med 
en MIFO fas 1 inventering inklusive riskklassning för deponierna: 
 
Torsås Ramsåg barktipp (Torsås 2:57) 
Torsåstippen (Torsås 4:2) 
Torsås glasbrukstipp (Torsås 4:60) 
Bergkvaratippen (Bergkvara 2:33) 
Dalskär barktipp (Ragnabo 3:28) 
Övraby tipp (Övraby 1:94) 
Övraby barktippar (Övraby 2:29) 
Bidalite tipp (Ugglemad 1:81) 
Gullabo tipp (Binnaretorp 2:1) 
 
Länets kommuner har gemensamt upphandlat en konsulttjänst som skall 
utföra inventeringen i respektive kommun. Avtal är tecknat med 
Vectura/Mark & Samhälle och kostnaden för Torsås kommun är 50 300 kr 
exkl moms. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  hos kommunstyrelsen hemställa om medel till inventeringen från 
kontot återställande av Hallagärde. 

 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 11/11   
Informations- och anmälningsärenden 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-28, § 160. Beslut att fastställa 
tekniska nämndens taxor för år 2012 enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Förvaltningen har upprättat avbetalningsplan på avgiften för 
tilläggsanslutning till kommunalt vatten för Gullabo SK. 
Avbetalningsplanen är på 3 år. 
 
Meddelande från Statens VA-nämnd angående återkallande av ärende, 
vattenavstängning Åkaren 1, Bergkvara. 
 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2011-11-22, § 222. Beslut om ändade 
försiktighetsmått vid anläggande av ytjordvärmeanläggning på fastigheten 
Binnaretorp 2:3 inom Gullabo vattenskyddsområde. 
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TN § 12/11 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S, påpekar att i Södra Kärrs stugområde finns ett 
naturmarksområde där en VA-ledning passerar igenom. Han menar 
att det området eventuellt kan omvandlas till tomtmark i framtiden 
och anser att frågan bör utredas. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att utreda frågan. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
 


