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Plats och tid Torsdag 2012-11-13, Nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 19.30 
  
Beslutande Pär Larsson ,C, ordförande 
 Åsa Haglund Rosenborg, C          
 Magnus Nilsén, M,  
 Roland Swedestam, S 
 Lars Petersson, S 
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Kristiina Kosunen-Eriksson, t f Samhällsbyggnadschef 
  Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Nina Johansson, VA-ingenjör,  
 Chatarina Holmberg, tjänstledig samhällsbyggnadschef 
 Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare, ej § 121 
 Björn Ekelund, M,  ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
Utses att justera Lars Petersson 
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Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  116-126 
  Anne-Charlott Harrysson  
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Underskrift Anne-Charlott Harrysson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 115 - 126 
 

§ 116 Budgetuppföljning  
§ 117 Skrivelser från husägare på Björkenäs 1:1 
§ 118  Delegation Riktlinjer för anslutning till Torsås kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning inom projekt VA söder Bergkvara 
§ 119 Tillägg till VA-taxa 
§ 120 Debitering fast avgift VA söder Bergkvara 
§ 121 Badbryggor i Södra Kärr 
§ 122 Detaljplaneändring för Järnsida 1:2 m.fl. 
§ 123 Medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana vid 

exempelvis Sahara 
§ 124 Kurser och konferenser 
§ 125 Informations- och anmälningsärenden 
§ 126 Generell rättegångsfullmakt 
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TN § 115/12 Dnr 12/TN0001 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg och teknisk chef Tommie 
Sigvardsson redovisar delårsbokslut jan-juni 2012 för tekniska nämndens 
verksamhetsområde. Aktbilaga. 
 
Gata/park: Årsprognos: Budget kommer att hållas. 
VA: Årsprognos, -300,0 tkr. 
Lägre intäkter av brukningsavgifter än beräknat. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  notera informationen. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 117/12  Dnr 12/TN0070 
Skrivelser från husägare på Björkenäs 1:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Brev har inkommit från nästan samtliga stugägare på Björkenäs 1:1 
(ca 50 st) med anledning av anmodan från Torsås kommun att 
inkomma med anmälan om anslutning till kommunalt VA.  
I samma utskick informerade kommunen om det enkla 
planförfarande som pågår. 
Fastighetsägarna anser att planfrågan måste vara löst innan 
anmälan till kommunalt vatten och avlopp kan ske. 
 
Förvaltningen presenterar synpunkter på skrivelsen och förslår 
att en svarsskrivele utformas. Aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utforma en svarsskrivelse i 
enlighet med stycke 1 – 3 i framlagda synpunkter samt 

 
att översända brev och svarsskrivelse till Bygg- och Miljönämnden. 
 ------ 
Sändlista 
Stugägare på Björkenäs 1:1, enligt lista 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 15 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2012-11-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
TN § 118/12      Dnr 12/TN0054 
Delegation  
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2012-03-13, § 32, att anta Riktlinjer för 
anslutning till Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
inom VA-projekt söder Bergkvara. Aktbilaga. 
 
Redovisning av delegationsbeslut enligt punkt 1-3 i ovan nämnda riktlinjer. 
Beslutade 2012-07-10 – 2012-10-30. Aktbilaga. 
 
  
Tekniska nämnden beslutar 
 
att till samhällsbyggnadschefen delegera beslut gällande punkt 1-3 i 

”Riktlinjer för anslutning till Torsås kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning inom VA-projekt söder Bergkvara” samt  

 
att  godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats 

protokoll 2012-11-13, § 118. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 119/12  Dnr 12/TN0023 
Tillägg VA-taxa 
 
Ärendebeskrivning 
 
De abonnenter som endast är anslutna till kommunalt avlopp 
har som regel ingen vattenmätare för ingående vatten monterad 
i sin fastighet.  De faktureras brukningsavgift för spillvatten 
enligt en schablon på förbrukat vatten baserad på antal boende 
på fastigheten. 
 
Vid anslutning av endast spillvatten till en fridtidsbostad blir 
den schablonförbrukningen orimligt stor i förhållande till 
förmodad använd förbrukning. 
 
Förvaltningen föreslår ett tillägg i brukningstaxan för VA 2013 
enligt nedan: 
 
Spillvatten utan mätare 
Fritidshus 25 m3/år 222,50 kr exkl moms 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  brukningstaxan för VA 2013 kompletteras med en schablon  
Fritidshus, ej permanentboende, 25 m3/år, 222,50 kr exkl moms. 

 
 ------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 120/12  Dnr 12/TN0061 
Debitering fast avgift VA söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2012-09-11, § 91 att i projekt VA 
söder Bergkvara anvisa förbindelsepunkt 2013-01-15 och samtidigt 
fakturera anslutningsavgift med förfallodatum 2013-02-28. 
 
44 st fastighetsägare inom projekt VA söder Bergkvara har 
ansökt om tidigare anslutning av vatten och avlopp till sin 
fastighet och de kommer att anslutas under november och 
december 2012. 
 
Förvaltningen föreslår att brukningsavgifter för VA, fast avgift 
börjar löpa fr.o.m. 2013-01-01 för de fastigheter som ansluts under 
hösten 2012 och att fast avgift börjar löpa fr.o.m. 2013-03-01 för 
övriga fastigheter inom projekt VA söder Bergkvara. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  brukningsavgifter för VA, fast avgift börjar löpa fr.o.m. 
2013-01-01 för de fastigheter som ansluts under hösten 
2012 samt  

 
att  brukningsavgifter för VA, fast avgift börjar löpa fr.o.m. 

2013-03-01 för övriga fastigheter inom projekt VA söder 
Bergkvara. 

 
 ------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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Roger Isberg, S, närvarar ej i ärendet p.g.a. jäv. 
 
TN § 121/12  Dnr 12/TN0039 
Badbryggor i Södra Kärr 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt tidigare beslut i Tekniska nämnden är badplatsen vid Södra Kärr ej 
längre en offentlig badplats.  Kommunen äger sedan flera år tillbaka en 
byggnad som står på ofri grund vid badplatsen och som har använts till 
omklädningsrum bl.a. Där finns även en toalettbyggnad med torrklosett som 
kommunen äger. 
Troligtvis kommer KSRR att upphöra med latrinhämtning från och med 2013 
 
Till badplatsen har det även hört en brygga som består av en betongdel och ett 
antal flytbryggor Ägarskapet till flytbryggorna är emellertid oklart. 
 
I ett anläggningsbeslut från Lantmäteriet gällande en vägsamfällighet i Södra 
Kärr har kommunen del i sektion 1 med andelstalet 10.  
Sektion 1 omfattar enskilda utfartsvägen från fritidsområdet invid Nötholmen 
med början vid västra gränsen för fastigheten Södra Kärr 1:39 fram till gamla 
allmänna vägen i Södra Kärr, 900 meter, med andelstalet 10. 
 
Eftersom badplatsen Södra Kärr ej längre är offentlig bör en ny 
lantmäteriförrätning beställas där kommunen träder ur vägsamfälligheten. 
Följden av detta blir att när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft ska 
kommunens befintliga anläggningar avyttras från badplatsen.  
 
Tekniska nämnden beslutade 2012-08-14 att en ny lantmäteriförrättning ska 
beställas där kommunen träder ur vägsamfälligheten samt att befintliga 
byggnader rivs. Det beslutades även att teknisk chef skulle kontakta 
markägaren angående betongbryggans bevarande. 
 

Teknisk chef Tommie Sigvardsson har kontaktat markägaren för att efterhöra 
om han vill överta betongbrygga vid badplatsen. 
Markägaren har ett möte inplanerat med samfällighetsföreningen om två 
veckor och vill avvakta med beslut till efter det mötet. 
 
Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg meddelade Södra Kärrs 
samfällighetsförening i brev 2012-06-13 att kommunen anser att flytbryggorna 
tillhör Södra Kärrs samfällighetsförening. 
 
Skrivelse har inkommit från Maritha Ohlsson med begäran om att tekniska 
nämnden tar ett beslut gällande de tre flytbryggor som i dag finns i Södra Kärr. 
 
 
fortsättning 
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Fortsättning § 100/12, Badplats i Södra Kärr 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att avvakta med beslut till Lantmäteriförrättningen är klar och har vunnit laga 
kraft. 

 
 ------ 
Sändlista 
Södra Kärrs samfällighetförening 
Maritha Ohlsson 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 122/12  Dnr 12/TN0068 
Detaljplaneändring för Järnsida 1:2 m.fl. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2010 att ge Bygg- och 
miljönämnden fick 2010 i uppdrag att påbörja arbetet med 
detaljplanen i Järnsida. 
 
Syftet med en ändring av detaljplanen för Järnsida 1:2 och 1:3 är 
att, inom ramen för den ursprungliga planidén tillåta vatten- 
och avloppsanslutning för fastigheter inom planområdet. 
 
Under samrådstiden ges berörda möjlighet att ge synpunkter på 
förslaget som ska redovisas till Bygg- och miljönämnden. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  meddela Bygg- och miljönämnden att ingen erinran föreligger mot 
föreslagen detaljplaneändring. 

 
 ------ 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 123/12  Dnr 12/TN0015 
Medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana 
vid exempelvis Sahara 
 
Ärendebeskrivning 
 
 
Mats Insulander har inkommit med medborgarförlag med förslag att Torsås 
kommun upprättar och underhåller en skridskobana vid till exempel Sahara. 
 
Tekniska nämnden har tidigare behandlat ärendet och i beslut meddelat att 
eftersom Sahara är en gräsplan anser de inte att det är lämpligt ur tekniskt 
perspektiv att anlägga en skridskobana där och att det för närvarande inte 
finns någon grusbelagd yta i Torsås som är lämplig för ändamålet. 
 
Mats Insulander har inkommit med en reflektion och han anser med 
hänvisning till både egen erfarenhet samt Kalmar kommuns parkförvaltning 
att en gräsyta av Saharas dignitet inte tar skada vid anläggandet av en 
skridskobana. Sahara bedöm även som en lämplig plats då närhet till flera 
skolor samt sporthallar finnes. 
 
Gräsytan som sådan tar antagligen inte skada av att en skridskobana anläggs 
på den vintertid. Gräs är däremot inte är ett optimalt underlag till en 
skridskobana eftersom det är svårt att inom en rimlig tidsrymd få en bra 
isyta att åka på. 
 
Vid tjänligt väder brukar det för närvarende anläggas en skridskobana på 
skolans område i Torsås. Det anläggs också skridskobanor på skolornas 
områden i Söderåkra och Bergkvara. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  vidhålla att Sahara är en olämplig plats för en skridskobana eftersom 
det är svårt att inom en rimlig tidsrymd få en bra isyta att åka på 
eftersom det är en gräsplan samt 

 
att  det är tillräckligt med den skridskobana som varje år spolas på skolans 

område i Torsås. 
 

------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 124/12 Dnr 12/TN0002 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inbjudan från SKL till Asfaltsdag i Malmö den 21 november 2012. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  erbjuda teknisk chef Tommie Sigvardsson att deltaga på 
Asfaltsdagen den 21 november 2012. 

 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 125/12  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2012-09-27, § 268, Budgetramar 
2013 – 2015. 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-30, § 240, Budget 2013, Plan  2014 – 
2015. Beslut att överlämna förslaget till hantering av kostnader för tomma 
lokaler daterat 2012-10-30 till nämnderna och partigrupperna för beredning. 
 
------------- 
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TN § 126/12 Dnr 12/TN0074 
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 2012-04-17, § 90 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.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  upphäva Tekniska nämndens beslut 2012-04-17, § 51, där 

samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg förordnas att såsom 
ombud företräda Tekniska nämnden i Torsås kommun. 

att  samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson 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 § 126/12 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 Kristiina Kosunen Eriksson  på lämpligt sätt 
redovisar för tekniska nämnden vartefter ärenden fortlöper.  

 
att  detta förordande gäller tills vidare. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
 


