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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 62 - 76 
 
§ 62 Studiebesök 
§ 63 Allmänna bestämmelser för brukande av Torsås kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 
§ 64 Information till fastighetsägare om Torsås kommuns allmänna  

vatten- och avloppstjänster 
§ 65 Elanslutning till villapumpstationer inom projekt VA söder 

Bergkvara 
§ 66 Översvämningsskada, Siggatorpsvägen, Bergkvara 
§ 67 Sammanställning över inträffade händelser och problem i samband 

med VA-anslutning i Skäppevik 
§ 68  Anslutningsavgift tillbyggnad sporthall 
§ 69  Bugetuppföljning jan-maj 2012 
§ 70  Gatubelysning Sunelycke 
§ 71  Upphandling El-energi 2013 
§ 72  Dränering av hagmarker, Torsås 4:2 
§ 73  Medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana vid 

exempelvis Sahara 
§ 74  Motion – Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till samt följa 

av kommunfullmäktiges fattade beslut och riktlinjer 
§ 75  Kurser och konferenser 
§ 76  Informations- och anmälningsärenden 
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TN § 62/12 
Studiebesök 
 
Sammanträdets inleddes med en rundvandring på reningsverket ledd av 
Peter Håkansson, VA-tekniker, som även redogjorde för reningsprocessen i 
verket. 
Tommie Sigvadsson, teknisk chef, berättade lite historik om reningsverket 
och Nina Johansson, VA-ingenjör, redogjorde för framtida planer. 
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TN § 63/12  Dnr 12/TN0011 
ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Torsås 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
  
Ärendebeskrivning 
 
Projektet VA-Söder omfattas av ca 60 fastigheter som erfordrar 
villapumpstation för anslutning till den allmänna avloppsanläggningen. I 
samband med detta revideras och kompletteras nuvarande ABVA 
(Allmänna bestämmelser för brukande av Torsås kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning). 
 
Idag består ABVA av två delar; ABVA + Information till fastighetsägare 
om Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster. ABVA är själva 
lagtexten medan informationsdelen förtydligar vad som står i ABVA. 
Informationsdelen är mindre formell och vänder sig till brukarna av den 
allmänna VA-anläggningen.  
 
Reviderad ABVA är identisk med nuvarande ABVA förutom: 
2 § Benämningen ”VA-verket” har ersatts med  

”Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-verksamhet” 
3 § Tillägg, 2 stycket 
7 § Tillägg, ny paragraf gällande återströmningsskydd 
§16 Tillägg, ny paragraf gällande Villapumpstationer 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-14 att godkänna och fastställ §§ 1-
15 i upprättat förslag till reviderad ABVA samt att återremittera § 16 andra 
stycket till tekniska nämnden för ett förtydligande. 
 
Kommunfullmäktige beslutade även att tekniska nämnden ska informera 
berörda fastighetsägare de ekonomiska konsekvenser som blir utifrån de 
Allmänna bestämmelser för brukande av Torsås kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning (ABVA). 
 
Tekniska nämndens behandling 2012-06-12 
 
Texten i 2:a stycket, § 16, är identisk med textförslaget i P94 ABVA 07, en 
publikation från branchorganisationen Svenskt Vatten. P94 bygger i sin tur 
på Vattentjänstlagen. För att förtydliga texten förslås att innebörden i ordet 
”installationen”, som förekommer i båda meningarna, förtydligas. I första 
meningen syftar ordet på själva installeringen av pumpenheten. I andra 
meningen syftar det på VA-installationen.  
 
 
fortsättning 
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fortsättning TN § 63/12 , ABVA Allmänna bestämmelser för 
brukande av Torsås kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
 
En VA-installation definieras enligt Vattentjänstlagen (§ 2) som ledningar och 
därmed förbundna anordningar som inte ingår i en allmän va-anläggning men som har 
ordnats för en eller flera fastigheters vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller 
avsedda att kopplas till en allmän va-anläggning. 
 
Förslag till beslut 

Att texten i § 16, 2:a stycket, förtydligas enligt nedan. 
 
Huvudmannen bestämmer antal pumpenheter och vilket slag av 
pumpenhet som ska användas samt svarar för installationen. 
Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att 
sammankoppla enheten med VA-installationen i övrigt. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att texten i § 16, 2:a stycket, 

förtydligas enligt nedan: 
 

Huvudmannen bestämmer antal pumpenheter och vilket slag av 
pumpenhet som ska användas samt svarar för installationen. 
Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att 
sammankoppla enheten med VA-installationen i övrigt. 

  
---------- 
Sändlista:  
Kommunfullmäktige,  
Kommunalteknik,  
Akten 
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TN § 64/12  Dnr 12/TN0011 
Information till fastighetsägare om Torsås kommuns 
allmänna vatten- och avloppstjänster 
  
Ärendebeskrivning 
 
Idag består ABVA av två delar; ABVA + Information till fastighetsägare 
om Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster. ABVA är själva 
lagtexten medan informationsdelen förtydligar vad som står i ABVA. 
Informationsdelen är mindre formell och vänder sig till brukarna av den 
allmänna VA-anläggningen.  
 
ABVA måste antas av Kommunfullmäktige medan informationsdelen kan 
hanteras i Tekniska nämnden. För att förenkla revidering av 
informationsdelen bör ABVA och informationsdelen fortsättningsvis 
hanteras som två dokument. 
 
En reviderad version som anpassats till den reviderade ABVA:a presenteras 
av Nina Johansson, tillkommande kapitel är ”Återströmningsskydd” och 
”Fastigheter som berörs av villapumpstation”. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna och fastställa revideringen av dokumentet ”Information till 

fastighetsägare om Torsås kommuns allmänna vatten- och 
avloppstjänster”, enligt förslag. 

 
att dokumentet kommer att gälla från och med när reviderad ABVA enligt 

TN § 63/12 vinner laga kraft 
---------- 
Sändlista:  
Kommunalteknik  
Akten 
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TN § 65/12  Dnr 12/TN0011 
Elanslutning till villapumpstationer inom projekt VA söder 
Bergkvara 
  
Ärendebeskrivning 
 
I förslag till ny ABVA står i 16§, 2:a stycket:  
 
Huvudmannen bestämmer antal pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som 
ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar 
erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med VA-installationen i 
övrigt. 
 
Detta innebär bland annat att fastighetsägaren ska stå för dragning av 
anslutning av elkabel mellan fastighetens elskåp och villapumpstationen.  
 
En allmän avloppsanläggning utförs normalt så att fastigheterna kan ansluta 
sina servisledningar till den allmänna anläggningen med självfall. Detta är 
dock inte alltid möjligt. Topografiska förhållanden kan exempelvis göra det 
omöjligt att avleda avloppsvatten med självfall och då krävs att pumpstation 
installeras.  
 
Inom projektet VA Söder är det ca 50 fastigheter som ansluts med 
villapumpstation, resten ansluts med självfall. För att inte en fastighet som 
ansluts med villapumpstation ska få en högre kostnad för anläggande av 
fastighetens VA-installation, i jämförelse med en likvärdig fastighet som 
anslut med självfall, föreslås att huvudmannen för den allmänna VA-
anläggningen står för dragning och anslutning av elkabel inom projektet VA 
Söder. 
 
I övrigt gäller att huvudman för den allmänna VA-anläggningen äger, 
bekostar och tillhandahåller villapumpstationen, trots att den placeras inne 
på fastigheten, enligt vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster 
(SFS 2006:412). Utöver vad som föreskrivs har även beslutats att 
huvudmannen, eller av huvudmannen utsedd entreprenör, sätter och 
monterar villapumpstationen. 
 
Huvudmannen äger rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och har rätt att 
kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla villapumpstationen.  
 
Vid drift ansvarar huvudmannen för drift och underhåll av 
villapumpstationen. För att möjliggöra detta ska fastighetsägaren se till att 
huvudmannen har full åtkomlighet till stationen, fritt från buskar, träd, 
planteringar eller andra anläggningar närmre än en meter runt om stationen.  
 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 65/12, Elanslutning till villapumpstationer 
inom projekt VA söder Bergkvara 
 
Fastighetsägaren har tillsynsansvar samt ansvarar för och bekostar 
elförsörjning för drift av villapumpstationen, och om så behövs, 
uppvärmning av servisledning fram till förbindelsepunkt. Vid larm eller fel 
på villapumpstationen, förutom elförsörjning, kontaktar fastighetsägaren 
huvudmannen. 
 
Förslag till beslut 
 
Att huvudmannen för Torsås kommuns allmänna VA-anläggning, inom 
projektet VA Söder Bergkvara, bekostar och ordnar med dragning och fast 
anslutning av elkabel mellan fastighetens elskåp och villapumpstationens 
automatikskåp (placeras inne i fastigheten) samt dragning och fast 
anslutning av en elkabel och en signalkabel från automatikskåpet till 
villapumpstationen enligt figur i aktbilaga. 
 
Yrkanden 
 
Åsa Haglund Rosenborg, C, yrkar att det skall gälla för alla fastighetsägare 
inom Torsås kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp och att 
dokumentet ”Information till fastighetsägare om Torsås kommuns allmänna 
vatten- och avloppstjänster” revideras enligt yrkandet. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Åsa Haglund Rosenborg, C, 
förslag och finner att nämnden beslutar enligt Åsa Haglund Rosenborg, C,  
förslag. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  huvudmannen för Torsås kommuns allmänna VA-anläggning, bekostar 

och ordnar med dragning och fast anslutning av elkabel mellan 
fastighetens elskåp och villapumpstationens automatikskåp (placeras 
inne i fastigheten) samt dragning och fast anslutning av en elkabel och 
en signalkabel från automatikskåpet till villapumpstationen samt  

 
att  dokumentet ”Information till fastighetsägare om Torsås kommuns 

allmänna vatten- och avloppstjänster” revideras i enlighet med beslutet. 
 
att dokumentet kommer att gälla från och med när reviderad ABVA enligt 

TN § 63/12 vinner laga kraft. 
---------- 
Sändlista:  
Kommunalteknik, Akten 
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TN § 66/12  Dnr 12/TN0040 
Översvämningsskada, Siggatorpsvägen, Bergkvara 
  
Ärendebeskrivning 
 
2010-11-24 inträffade en översvämning på Siggatorpsv. 9, till följd av att 
avloppsvatten trängde upp i golvbrunn i källare. Vattnet stod 3-5 cm. Enligt 
kommunens driftpersonal berodde översvämningen på stopp i avloppet och 
problemet åtgärdades genom rensning/spolning. Det konstaterades att det 
var täppt i den allmänna ledningen efter förbindelsepunkt. Det är oklart om 
det även var täppt i fastighetens servisledning. 
 
Länsförsäkringar Kalmar län har återställt skadan med ett belopp 
motsvarande 14 011 kr. De vill nu ha ersättning för sina utlägg.  
 
Eftersom översvämningen orsakades av stopp i den allmänna ledningen 
anses kommunen vara ansvarig för det inträffade och därmed 
ersättningsskyldig. 
 
Förslag till beslut 
 
Att Torsås kommun ersätter Länsförsäkringar Kalmar län med 14 011 kr. 
 
Betalning sker till deras plusgiro: 140795-06, referens: 16-11746-10 UHA 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  Torsås kommun ersätter Länsförsäkringar Kalmar län med 14 011 kr. 
 
 ---------- 
Sändlista:  
Länsförsäkringar Kalmar län 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 67/12 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  
 
Till tekniska nämnden möte 2012-04-17 var Håkan Karlsson, Svevia, 
inbjuden för att höra Svevias syn på skrivelsen från ägarna till Skäppeviks 
camping. Skrivelsen gicks igenom punkt för punkt och Håkan Karlsson 
redogjorde 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 beslutade att erbjuda fastighetsägaren till Skäppeviks 
camping att en opartisk besiktningsman anlitas på kommunens bekostnad 
för att göra en bedömning av skadorna på huset. Besiktning har utförts av 
M Gustavssons Ingenjörsbyrå som konstaterar att schakten ej kan vara 
orsak till sättningarna och de invändiga sprickorna som campingäragna 
hävdat. Se vidare PM i aktbilaga. 
 
Förvaltningen fick även i uppdrag att ta fram statistik på beläggningen på 
övriga campingplatser i länet under förra säsongen och återrapportering 
skedde. 
 
 
 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 67/12, VA söder Bergkvara 
Sammanställning över inträffade händelser och problem i 
samband med VA-anslutning i Skäppevik 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att nämnden påtar sig inget ansvar för sättningsskadorna på 
 receptionsbyggnaden på Skäppeviks camping 
 
att  översända besiktningsrapporten på receptionsbyggnaden från 

Ingenjörsfirman M Gustafsson AB till fastighetsägarna, Skäppeviks 
camping samt 

 
att översända SCB:s statistikrapport för år 2011 på antalet gästnätter på 

campinganläggningar i Sverige. 
 
------ 
Sändlista 
Skäppeviks camping 
Kommunalteknik, Akten 
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Roger Isberg, S, anmäler jäv och deltager ej i ärendet. 
 
 
TN § 68/12  Dnr 12/TN0041 
Anslutningsavgift tillbyggnads sporthall 
  
Ärendebeskrivning 

 
Torsås Fastighets AB har uppfört en tillbyggnad till Torsås sporthall. Den 
äldre delen har betalat anslutningsavgift för 7 st lägenheter. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  Torsås Fastighets AB skall betala 4 lägenhetsavgifter á 25 000 inkl 

moms i anslutningsavgift för tillbyggnaden till Torsås sporthall.  
 
 
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 69/12      Dnr 12/TN0001 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per den  
31maj 2012. 
 
Gata/park: Årsprognos,  Underskott 100,0 tkr, gatubelysning. 
VA: Årsprognos, ingen avvikelse mot budget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen  
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 20 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2012-06-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
TN § 70/12 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 beslutade 2012-01-17 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. 
 
Tekniska nämndens antog belysningskriterier 2012-03-13, § 31. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avslå begäran om ekonomisk hjälp till gatubelysning i Sunelycke med 

hänvisning till belysningskriterierna. 
------ 
Sändlista 
Sunelycke vägsamfällighet, Bengt Elovsson 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 71/12 Dnr 12/TN0042 
Upphandling El-energi 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tommie Sigvardsson informerade om den kommande upphandlingen av el-
energi som skall gälla från och med 2013-01-01. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 72/12 Dnr 11/TN0055 
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 beslutade 2011-10-19 att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att undersöka vad det finns för möjligheter till 
åtgärder. 
 
En förprojektering har gjorts av Ecocom med två åtgärdsförslag.  
Åtgärd 1 består av att befintliga diken utvidgas och fördjupas genom 
schaktning så att en fosfordam skapas cirka 150 meter norr om ridhuset. 
Åtgärd 2 består av att ett svämområde skapas cirka 350 meter norr om 
ridhuset. Se vidare aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med projektet i 

samförstånd med Torsås Ryttare. 
 
------ 
Sändlista 
Torsås Ryttare 
Kommunalteknik 
Akten 
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Roger Isberg, S, anmäler jäv och deltager ej i ärendet. 
 
 
TN § 73/12 Dnr 12/TN0015 
Medborgarförslag – Upprätthålla och underhålla en 
skridskoana vid exempelvis Sahara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande upprätta och underhålla en skridskobana 
vid till exempel Sahara har inkommit till kommunfullmäktige från 
Mats Insulander. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-14 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och därefter 
åter till kommunfullmäktige. 
 
Sahara har tidigare varit en grusplan men är idag en gräsplan och det är ur 
tekniskt perspektiv ej lämpligt att anlägga en skridskobana på en gräsplan. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2012-03-13 att föreslå kommunfullmäktige 
avslå förslaget att upprätta och underhålla en skridskobana vid Sahara. 
 
Bildningsnämnden beslutade 2012-04-02 att låta tekniska nämnden ge 
förslag på annan lämplig yta för att vintertid anlägga skridskobana på. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  för närvarande finns det ingen grusbelagd yta i Torsås som är lämplig 

för ändamålet. 
 
------ 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 74/12 Dnr 12/TN0043 
Motion – Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till 
samt följa av kommunfullmäktiges fattade beslut och riktlinjer  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Jan Darells svar på Roger Isbergs motion daterad 
2012-02-07. Se aktiblaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 75/12 Dnr 12/TN0002 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgår. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 76/12  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt 
till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala 
väg- och gatunätet. Torsås kommun har ej beviljats medfinansiering av  
Trafikverket till sökta trafiksäkerhetsåtgärder i Torsås samhälle. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-16, § 48, Omdisponeringar i 
Kompletteringsbudget 2012. 
 
TFAB:s svar på genomförd skyddsrond 2012-03-23 på kommunförrådet. 
 
Beslut från Länsstyrelsen 2012-04-18, Ansökan om generellt tillstånd för 
flyttning av fordon. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2012-03-27, § 80, inventering inklusive 
riskklassning för deponier. 
 
Föreskrifter för småbåtshamnen, Bergkvara 
 
Avtal trafikbelysning, Kreab 
 
Information om rutiner för avbetalningsplan anslutningsavgifter VA söder 
Bergkvara. 
 
Förhandlingar med Statens VA-nämnd i ärendet Överklagan 
förbrukningsavgift, Åke Petersson och Kjell Johansson. 
 
Planerat seminarier tillsammans med Bygg- och miljönämnden i 
klimatfrågor och det pågående arbetet med VA-plan. 
 
Pär Larssons ändrade arbetsuppgifter inom hans anställning i Södra 
Skogsägarna. 
 
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2012-05-21, beslut att uppmuntra 
politikerna att utmana Slätafly SK/IBK i en innebandymatch under 
invigningen av nya bollhallen. 
 
 
 
 
 


