
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 18 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2012-04-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Plats och tid Torsdag 2012-04-17, kommunledningskontoret, kl 18.00 – 21.00 
  
Beslutande Pär Larsson, C, ordförande  

Magnus Nilsén, M 
 Åsa Haglund Rosenborg, C          
 Roland Swedestam, S 
 Lars Petersson, S 
  
       
         
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Chatarina Holmberg, Samhällsbyggnadschef 

Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 

  Roger Isberg, S 
 Björn Ekelund, M 
 Håkan Karlsson, Svevia, § 46 
  
  
  
Utses att justera Roland Swedestam 
  

Justeringens  2012-04-30 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Anne-Charlott Harrysson      Paragrafer  46-60 
    
 Ordförande Pär Larsson   
         
 Justerande Roland Swedestam 
   

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

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2012-04-17        
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-04-30 Datum för anslags 
nedtagande 

   2012-05-22 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift Anne-Charlott Harrysson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 46 - 
 

§ 46 VA söder Bergkvara 
 Sammanställning över inträffade händelser och problem i samband 

med VA-anslutning i Skäppevik 
§ 47 VA söder Bergkvara  
 Anläggningsavgift 
§ 48 Budget 2013 
§ 49 Föreskrifter för småbåtshamnen, Dalskär 
§ 50 Budgetuppföljning 2012  
§ 51  Generell rättegångsfullmakt 
§ 52  Övertagande av byggnad, Södra Kärrs badplats 
§ 53  Begäran om reducering av VA-avgift 
§ 54  Reglering av vattennivån iVallermansgöl 
§ 55  Trädfällning Torpgatan 
§ 56  Klagomål på återvinningsstationen vid Ekbacken 
§ 57  Ledningsdragning för vindkraft, Kvilla 
§ 58  Prisjustering ballast-material 
§ 59  VA söder Bergkvara 
  Ansökan strandskyddsdispens  
§ 60  Kurser och konferenser 
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TN § 46/12 Dnr 12/TN0021 
VA söder Bergkvara 
Sammanställning över inträffade händelser och problem i 
samband med VA-anslutning i Skäppevik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2012-02-16, har inkommit till Kommunstyrelsen från 
Ulrika och Martin le Noble, gällande inträffade händelser och problem för 
deras verksamhet i samband med utbyggnaden av vatten- och 
avloppsledningar i Skäppevik. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-28 att överlämna ärendet till Tekniska 
nämnden. 
 
Nämnden kan konstarera att i det ej finns några konkreta krav i skrivelsen 
från ägarna till Skäppeviks camping. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2012.03-13, att bjuda in representant från 
Svevia till nämndens möte i april för att höra deras syn på skrivelsen från 
ägarna till Skäppeviks camping. 
 
Håkan Karlsson, Svevia, går igenom skrivelsen punkt för punkt och redogör 
för den dialog som förts mellan Svevia och ägarna till Skäppeviks camping.  
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson anser att Svevia har följt de instruktioner 
som givits i entreprenaden. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  erbjuda fastighetsägaren till Skäppeviks camping att en opartisk 

besiktningsman anlitas på kommunens bekostnad för att göra en 
bedömning av skadorna på huset samt  

 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram statistik på beläggningen på 

övriga campingplatser i länet under förra säsongen och återrapportera 
vid nämndens möte i maj. 

 
------ 
Sändlista 
Skäppeviks camping 
Kommunalteknik 
Akten 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 18 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2012-04-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
TN § 47/12 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
Anläggningsavgift VA söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Maritha Ohlsson, Södra Kärr med frågor hur 
samhällsbyggnadsförvaltningen har tänkt göra med alla de fastighetsägare 
som ingår i projektet VA söder Bergkvara och som ej har möjlighet att 
betala anläggningsavgiften och kostnader där utöver. 
 
Maritha Ohlsson hänvisar även till kommunfullmäktiges beslut 2010-09-01, 
§ 84, om ”utfästelse om att ingen permanentboende på grund av kostnader 
med anledning av utbyggt VA söder om Bergkvara ska behöva ge upp sin 
bostad. Bedömning kommer att göras i varje enskilt fall för sig.”  
 
Frågeställaren undrar nu vad fastighetsägaren ska inkomma med för 
underlag för att bedömning ska ske. 
 
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster, § 36 har kommunen möjlighet att 
erbjuda abonnenter en avbetalningsplan på anläggningsavgiften upplagd på 
10 år. 
 
Fastighetsägaren bör i första hand kontakta sin bank för erforderligt lån. 
 
Om lån ej kan fås och fastighetsägaren ej anser sig kunna betala fakturan, 
kan begäran ställas till Tekniska nämnden om erhållande av avbetalnings-
plan. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  nämndens nuvarande rutiner ska tillämpas vid fakturering av 

anslutningsavgifter för VA även till abonnenter inom det nybildade 
verksamhetsområdet VA söder Bergkvara samt 

 
att ge förvaltningen i uppdrag att publicera informationen på hemsidan. 
------ 
Sändlista  
Maritha Olsson,  
Kommunalteknik,  
Akten 
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TN § 48/12  Dnr 12/TN0023 
Budget 2013 
  
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterar förslag till budget 2013 för 
skattefinansierad och affärsdrivande verksamheter och taxor för år 2013. 
Aktbilagor. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  hos kommunfullmäktige hemställa om utökning av ramen för år 2013 
med 416,0 tkr till 7 920,0 för skattefinansierad verksamhet enligt 
förvaltningens förslag 

 
att godkänna förvaltningens förslag till driftbudget för affärsdrivande 

verksamhet, 
 
att efter smärre justeringar godkänna förvaltningens förslag till 

investeringsbudget för år 2013 för skattefinansierad och affärsdrivande 
verksamheter, 

 
att  brukningsavgifter för VA föreslås oförändrade från år 2012 till år 2013, 
 
att   anläggningsavgifter för VA är beslutad att höjas fr.o.m 2012-07-01 och 

ingen ytterligare höjning föreslås för år 2013, 
 
att torghandelstaxan föreslås oförändrad från år 2012 till år 2013, 
 
att båtplatstaxan för år 2013 föreslås höjas med cirka 3 %. 
  
-------- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 49/12      Dnr 12/TN0024 
Föreskrifter för småbåtshamnen, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nämnden efterfrågar nu gällande föreskrifter för uthyrning av båtplatser i 
småbåtshamnen i Dalskär. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens möte i maj presentera 

föreskrifterna för småbåtshamnen i Dalskär.  
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 50/12      Dnr 12/TN0001 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per den  
31mars 2012. 
 
Gata/park: Årsprognos, ingen avvikelse mot budget. 
VA: Årsprognos, ingen avvikelse mot budget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen  
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 51/12 Dnr 11/TN0012 
Generell rättegångsfullmakt 
 
Ärendebeskrivning 

Antalet överklaganden av tekniska nämndens beslut och andra mål mot 
tekniska nämnden tenderar att öka, liksom antalet muntliga förhandlingar. I 
samband med tvåpartsförfarande i domstol beträffande ärenden inom 
tekniska nämndens verksamhetsområde finns behov att underlätta 
hanteringen för både tekniska nämnden och samhällsbyggnadschefen. 
Tekniska nämnden kan ge en generell fullmakt till samhällsbyggnadschefen 
som används med tekniska nämndens samtycke att föra tekniska nämndens 
talan i domstolar och övriga myndigheter i Sverige. 

Domstolen har efterfrågat en mer flexibel hantering av dessa ärenden. 
 
Av 2 kap. 11 § rättegångsbalken följer att såsom fullmakt för kommunen 
gäller i behörig ordning utfärdat förordnande eller utdrag av protokoll över 
beslut, varigenom ombud förordnats. Således bör fullmaktsförordnandet 
framgå direkt av protokollet. 
 
Handläggning med stöd av rättegångsfullmakten skall på lämpligt sätt 
redovisas för tekniska nämnden vartefter ärenden fortlöper.  
 
Tekniska nämnden beslutade 2011-08-16, § 90 att kommunchef Jan Darell 
förordnas att såsom ombud vid  domstol eller annan myndighet eller i 
skiljeförfarande företräda Torsås kommun inom tekniska nämndens 
verksamhetsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av 
stämningar äger ombud den behörighet som anges i 12 kap. 14 § första 
stycket rättegångsbalken.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  upphäva Tekniska nämndens beslut 2011-08-16, § 90, där 

kommunchef Jan Darell förordnas att såsom ombud företräda 
Tekniska nämnden i Torsås kommun. 

att  samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg förordnas att såsom 
ombud vid domstol eller annan myndighet eller i skiljeförfarande 
företräda Torsås kommun inom tekniska nämndens 
verksamhetsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av 
stämningar äger ombud den behörighet som anges i 12 kap. 14 § första 
stycket rättegångsbalken.  

fortsättning  
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fortsättning § 51/12 Generell rättegångsfullmakt 

att  ombud dessutom äger att på tekniska nämndens vägnar uppbära, 
mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att 
förordna teknisk chef Tommie Sigvardsson i sitt ställe, samt i övrigt 
vid alla tillfällen, där Torsås kommuns rätt inom tekniska nämndens 
verksamhetsområde kan vara i fråga, densamma iakttaga och bevaka. 

att  samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg på lämpligt sätt redovisar 
för tekniska nämnden vartefter ärenden fortlöper.  

 
att  detta förordande gäller tills vidare. 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 52/12 Dnr 11/TN0048 
Övertagande av byggnad, Södra Kärrs badplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Södra Kärrs samfällighetsförening. 
Styrelsen har beslutat anhålla 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. 
 
Roger Isberg, S, informerade om att endast Södra Kärrs föreningsstämma 
kan besluta om föreningen ska anta erbjudandet om att överta byggnaden 
på Södra Kärrs badplats. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2012-01-17 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. 
 
Södra Kärrs samfällighetsförening har skrivelse daterad 2012-03-15 
meddelat att extra föreningsstämma har hållits och beslut har fattats om att 
ej överta byggnad på Södra Kärrs badplats. 
 
Förslag 
 
Roland Swedestam, S, föreslår att låta byggnaden stå kvar på badplatsen i 
Södra Kärr så länge den är i vårdat skick. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  notera beskedet från Södra Kärrs samfällighetsförening samt 
 
att  byggnaden ska stå kvar på badplatsen i Södra Kärr så länge den är i 

vårdat skick. 
------ 
Sändlista 
Södra Kärrs samfällighetsförening 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 53/12 Dnr 12/TN0025 
Begäran om reducering av VA-avgift 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Kroka-Påbonäs samfällighetsförening. 
 
I en av delägarnas fastighet har det inträffat en vattenläcka och enligt 
fastighetsägarens beräkning har ca 506 m3 vatten flödat ut i marken. 
Det utläckande vattnet har således inte belastat spillvattennätet eller 
reningsverket. Föreningen ansöker därför om reducering av 
vattenavgiften. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  reducera förbrukningsavgiften med den del som avser spillvatten,  
 506 m3 á 11.13 kr inkl moms. 
 
------ 
Sändlista 
Kroka-Påbonäs samfällighetsförening 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 54/12 Dnr 12/TN0026 
Reglering av vattennivån i Vallermansgöl 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Christer Thörn med tankar och synpunkter om 
hur regleringen av vattennivån i Vallermans göl sköts. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redogör för vilka rutiner som gäller vid 
höga nivåer i Vallermans göl och hur detta regleras med hjälp av 
dammluckor nedströms. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  notera informationen 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 55/12 Dnr 12/TN0027 
Trädfällning Torpgatan  
 
Ärendebeskrivning 
 

Skrivelse har inkommit från Torsås Bostads AB.  
Torsås kommun äger mark som gränsar till bostadsbolagets fastighet 
på Torpgatan 3 i Torsås. På kommunens mark finns det ekar med 
stora grenar som hänger ut över taket på bostadsbolaget fastighet. 
Risk finns att grenar ramlar ner på deras fastighet med stora skador 
som följd. Bostadsbolaget kräver åtgärder snarast. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar om besiktning har utförts på 
plats tillsammans med företrädare för TBAB och överenskommelse gjorts 
om vilka åtgärder som skall vidtas. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  notera informationen 
------ 
Sändlista 
Torsås Bostads AB 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 56/12 Dnr 12/TN0028 
Klagomål på återvinningsstationen vid Ekbacken, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Klagomål har inkommit på skötseln av återvinningsstationen vid 
Sporthallens parkering. Det är allmänt skräpigt runt 
Förpackningsinsamlingens (FTI) containrar och emellanåt lämnas 
förpackningar utanför behållarna. Förpackningar som sedan sprids 
runt i området. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ge förvaltningen i uppdrag att kontakta FTI för att få en dialog med 
dem och lösa problemet. 

 
------ 
Sändlista 
FTI 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 57/12 Dnr 12/TN0029 
Ledningsdragning för vindkraft, Kvilla, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Installations & Kraftkonsulterna AB, ikkab, har inkommit med 
översiktskartor för arbetet med ledningsdragning från den planerade 
vindkraftsparken i Kvilla utanför Torsås till ställverket utanför Mulatorp i 
Bergkvara. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar om att han har varit i kontakt 
med företrädare för ikkab, Daniel Johansson, och de kommer att ta kontakt 
med berörda markägare och företrädare för de enskilda vägarna för att 
teckna avtal om marklov. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal om marklov med ikkab för 
de avsnitt som är berörda av ledningsdragningen på kommunal mark 
samt 

 
att  i övrigt notera informationen. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 58/12 Dnr 12/TN0030 
Prisjustering ballast-material 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt avtal daterat 2010-03-30 mellan Torsås kommun och AB Nybrogrus 
avseende leverans av grusmaterial ska priset årligen indexregleras. 
Indexförändringen enligt avtal innebär en höjning på 2,59 %,  
att gälla fr.o.m. 2012-04-01. Aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  notera informationen. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 59/12 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
Ansökan strandskyddsdispens 
  
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen har lämnat dispens från förbudet att skada skyddade biotoper 
i beslut 2010-06-28, dnr 521-1256-10, vid utbyggnaden av VA-anläggning i 
området mellan Bergkvara-Södra Kärr.  
 
Aktuell VA-ledning är planerad inom strandskyddsområde. Bedömning om 
åtgärden kräver strandskyddsdispens görs hos Torsås kommun, Bygg- och 
miljönämnden. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  hos Bygg- och miljönämnden ansöka om strandskyddispens avseende 
utbyggnad av VA-anläggning i området mellan Bergkvara-Södra Kärr. 

 
------ 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 60/12 Dnr 12/TN0002 
Kurser och konferenser 
  
Ärendebeskrivning 
 
Skadeståndsansvar – för kommunens tekniska-, lek-, och 
idrottsanläggningar m fl samt fastigheter den 31 maj 2012 i Halmstad. 
 
Svenskt Vatten Vattenstämma 2012, den 15-16 maj 2012 i Stockholm. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  avstå deltagande. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


