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Plats och tid Torsdag 2013-02-12, Nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 20.45 
  
Beslutande Pär Larsson ,C, ordförande 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C  
 Magnus Nilsén, M 
 Roland Swedestam, S 
 Roger Isberg, S, tjänstgörande ersättare för Lars Petersson 
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Kristiina Kosunen-Eriksson, t f Samhällsbyggnadschef 
  Tommie Sigvardsson, teknisk chef 
 Nina Johansson, VA-ingenjör 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Roland Swedestam 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2013-02-15 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  138 - 153 
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande   
  Pär Larsson       
 Justerande  
  Roland Swedestam 

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

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2013-02-12   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-02-18 Datum för anslags 
nedtagande 

   2013-03-12 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 138 - 153 
 
§ 138 Årsredovisning 2012 
§ 139 Kompletteringsbudget 2013 
§ 140  PM VA-utbyggnad och detaljplan m.m. 
§ 141 VA-policy 
§ 142 Uranhalt Gullabo vattenverk 
§ 143 Projektering in- och utfart Lövsångarvägen 
§ 144 Medborgarförslag – Cirkulationsplats vid korsningen av 

Djursviksvägen - Påbonäsvägen 
§ 145 Samrådsyttrande vindkraftverk på Strömby 3:9-12 
§ 146 Anbud entreprenadmaskintjänster 
§ 147 Anläggande av pir Bergkvara småbåtshamn 
§ 148 Kurser och konferenser 
§ 149 Informations- och anmälningsärenden 
§ 150 Regional transportplan 2014-2025 för Kalmar län 
§ 151 Definition av lägenhetsavgift  
§ 152 Parkering Ekbackshallen 
§ 153 Utvärdering VA söder Bergkvara 
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TN § 138/12 Dnr 12/TN0001 
Årsredovisning 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschefen redovisar årsredovisning 2012 för tekniska 
nämndens verksamhetsområde. Aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2012 för tekniska 

nämnden. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 139/12  Dnr 12/TN0023 
Kompletteringsbudget 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterar förslag till 
kompletteringsbudget 2013. 
 
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 

 
Projekt Tkr 

1315 Vågbrytare 400,0 

 
Totalt 400,0 

   AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET 

 
Projekt Tkr 

1306 Ledningsnät 629,0 
1316 Bergkvara reningsverk 115,0 
1318 Bergkvara reningsverk, kväverening 200,0 
1319 Gullabo vattenverk 300,0 
1388 VA söder Bergkvara 709,0 
1324 Projektering Kvilla 100,0 
1391 Reinvestering vattenledningsnät 654,0 
1394 Reinvestering spillvatten 418,0 

 
Totalt 3 125,0 

 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  anta förslag till kompletteringsbudget för år 2013 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta kompletteringsbudget för år 2013 

enligt tekniska nämndens förslag. 
   
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 140/12      Dnr 13/TN0010 
PM VA-utbyggnad och detaljplan m.m. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen-Eriksson har upprättat PM med 
förslag till riktlinjer för handläggning av ansökningar om uppskov av 
betalning av anslutningsavgifter för VA och förslag till avtalsinnehåll för 
beviljande av uppdelning av betalning av anslutningsavgiften.. 
 
Grundförutsättningen är att fastighet som är belägen inom 
verksamhetsområde ska anslutas. Huvudmannen är inte skyldig låta koppla 
in till allmänna anläggningen förrän anläggningsavgiften är betald eller 
fastighetsägaren har lämnat godtagbar säkerhet. 
 
Alternativ för anstånd med erläggande av anslutningsavgift: 
 
Ärenden delas in i följande kategorier: 
A. Fastighet med godkänd avloppsanläggning 
B. Fasighet med godkänd avloppsanläggning – ringa miljöbelsasting 
C. Fastighet utan godkänd avloppsanläggning – fastighetens bärkraft och 

andra omständigheter 
D. Bostadsarrende – fastighetens bärkraft och andra omständigheter 
 
Se vidare aktbilaga 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige anta upprättat PM VA-utbyggnad och 

detaljplan. 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 141/12  Dnr 12/TN0082 
VA-policy 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samtliga ledamöter och ersättare i Tekniska nämnden och Bygg- och 
miljönämnden samt medlemmarna i plangruppen har haft möjlighet att 
lämna synpunkter på ”förslag till VA-policy för Torsås kommun”. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och VA-policyn har reviderats.  
 
Förändring av remissförslag (2012-12-11): 
 
Torsås kommun, punkt 4:  
Tillägg av ”lagar och”: Genom information ska kommunen verka för att 
öka kommuninvånarens kunskap och medvetenhet om skötsel, underhåll, 
gällande lagar och krav för enskilt och kommunalt vatten och avlopp. 
 
Spillvatten, punkt 3: 

”Dagens” har ersatts med ”gällande”: Genom information, 
rådgivning och tillsyn ska kommunala, gemensamma och enskilda 
avloppsreningsanläggningar uppfylla gällande reningskrav.  

 

Dagvatten, punkt 2: 

Tillägg av ”sjöar”: Förorenat dagvatten ska renas innan det når diken, 
vattendrag, sjöar eller havet. 

 

Ordlistan har kompletterats med en förklaring av ordet ”klimatanpassad”. 

 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  VA-policyn läggs till handlingarna. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 142/12  Dnr 13/TN0009 
Uranhalt Gullabo vattenverk 
 
Ärendebeskrivning 

 
Skrivelse har inkommit från Jan-Åke Ehrnborg angående uranhalten i 
vattnet från Gullabo vattenverk. Han utrycker en oro över att 
uranvärdena ligger nära Livsmedelsverkets rekommendationer att 
vattnet inte bör innehålla mer uran än 15 µg/l. 
 
VA-ingenjör Nina Johansson redogör för genomförda vattenanalyser 
och pågående utredning av vattenkvaliten i Gullabo, bl a med 
avseende på fluoridhalten. Gräns- och riktvärden är normalt satta 
med god marginal och bedömningen görs att nuvarande uranhalt inte 
utgör någon hälsorisk.  

 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ta uranhalten i beaktande i det fortsatta arbetet med vattenkvaliten i 

Gullabo. 
 
------ 
Sändlista 
Jan-Åke Ehrnborg 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 143/12  Dnr 12/TN0080 
Projektering Lövsångaren 5 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har, i anledning av ärende om markförvärv, efterfrågat 
Tekniska nämndens synpunkter och förslag på säkerställande av infart till 
fastigheten Lövsångaren 5.  
 
Förfrågan avser den mark som finns mellan fastigheterna Lövsångaren 4 
och Lövsångaren 5.  
 
Fastigheten Lövsångaren 5 är belägen vid Kungsvägen tillika E22. Utfart 
från fastigheten till europavägen är inte tillåten.  
 
För området där berörda fastigheter är belägna gäller detaljplan fastställd 
den 8 september 1965. För den till försäljning aktuella marken gäller 
planbestämmelse som anger ”Område för handels- och bostadsändamål”. 
 
Till grannfastigheten Lövsångaren 2 och 4 finns infart/utfart anordnad från 
Storgatan mellan fastigheterna Lövsångaren 6 respektive Hägern 1.  
Denna väg föreslås förlängas så att även fastigheten Lövsångaren 5 erhåller 
in- och utfart till Storgatan. Fastigheten 2:14 ägs av Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-18 att ge tekniska nämnden i uppdrag 
att projektera ny in- och utfartsväg som sträcker sig bakom fastigheterna 
Lövsångaren 2, 4 och 5.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge förvaltningschefen i uppdrag att tillse att projektering av ny in- och 

utfartsväg som sträcker sig bakom fastigheterna Lövsångaren 2, 4 och 5 
utförs. 

 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 144/12  Dnr 12/TN0085 
Medborgarförslag – Cirkulationsplats vid korsningen av 
Djursviksvägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige från 
Djursviks Samhällsförening, Lars Carlson gällande cirkulationsplats 
vid korsningen av Djursviksvägen-Påbonäsvägen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-10 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att inhämta yttrande från Trafikverket. 
 
 ------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 145/12  Dnr 13/TN0007 
Vindkraftverk på Strömby 3:9-12 i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samrådsinbjudan enligt 6 9 kap miljöbalken inför ansökning om miljöfarlig 
verksamhet för uppförande av vindkraftverk på fastigheterna Strömby 3:9-12 i 
Torsås kommun har inkommit från HemVind AB. 
Eventuella synpunkter som berör prövningen enligt miljöbalken lämnas 
skriftligen senast 2013-02-18. 
 
Enligt samrådsunderlaget kommer inga enskilda vägar att beröras som ingår i 
kommunens ansvarsområde. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag. 
 
------ 
Sändlista 
HemVind AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 146/12  Dnr 13/TN0011 
Anbud entreprenadmaskintjänster 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har infordrat anbud gällande 
entreprenadmaskintjänster för tecknande av avtal från och med 2013-04-01. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar inkomna anbud. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal 

med en entreprenör. 
 
 ------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 147/12  Dnr 12/TN0019 
Anläggande av pir småbåtshamnen Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
En marinarkeologisk undersökning har utförts av Kalmar Läns Museum på 
uppdrag av Torsås kommun. Syftet har varit att klarlägga om fornlämningar 
berörs av de planerade åtgärderna i vattnet, vilka omfattar anläggande av en 
ny pir med tillhörande brygga med båtplatser samt eventuell muddring ner 
till 0,5 meter under befintlig bottennivå inom den nytillkomna 
hamnbassängsytan. 
Inga indikationer för objekt och anläggningar av fornlämningskaraktär 
kunde konstateras inom området för den planerade piranläggningen och 
eventuell muddring. Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetet med detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara 
småbåtshamn är ännu ej slutfört. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att avvakta med beslut om eventuell utbyggnad till detaljplanen vunnit laga 

kraft. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 148/12 Dnr 13/TN0002 
Kurser och konferenser 
 
Ärendet utgår. 
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TN § 149/12  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Tommie Sigvardsson informerar om tillsyn enligt miljöbalken som utförts 
på kommunförrådet. Det noterades brister i verksamhetens rutiner. 
Bristerna har påpekats vid tidigare tillsynsbesök och det underströks att 
lämnade råd och anvisningar ses över för verksamheten. 
 
Tommie Sigvardsson informerade om den revidering av regionförbundet, 
KLT och dåvarande Vägverkets sammanställning av bytespunkter mellan 
buss/buss som påbörjats och KLT:s förslag till revidering. För Torsås 
kommuns del är förslaget en bytespunkt med i Söderåkra, i anslutning till 
E22 och en bytespunkt i Bergkvara, i samband med kommande ombyggnad 
av E22, förbifart Bergkvara. 
 
------------- 
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TN § 150/12  Dnr 13/TN0012 
Regional transportplan 2014-2025 för Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet har påbörjat arbetet med den regionala transportplanen 
för åren 2014-2025. 
Regionförbundets arbetsutskott har givit länsarbetsgruppen för infrastruktur 
i uppdrag att ta fram ett första utkast till regional plan, som ska diskuteras 
på styrelsemötet den 22/2. 
Som underlag för mötet ska förslag lämnas för tre grupper: 

• Investeringar på väg, mindre än 25 Mkr 
• Kollektivtrafikåtgärder regionala stråk 
• Cykelåtgärder utanför tätort. 

 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterar förslag till objekt. 
Investeringar på väg, mindre än 25 Mkr 

• Gång-/cykeltunnel under E22 i Bergkvara 
Enligt medborgarförslag KF 2012-08,13 

 
Cykelåtgärder utanför tätort period 1-3 

• Utbyggnad av vandringsleden till cykelled sträckan i Paradiset 
mellan enskilda vägen 18785 Påbonäs till enskilda vägen 19296 
Ragnabo, ca 1600 meter.  

• Utmed väg E22 från södra infarten till Bergkvara till norra infarten 
till Skäppevik, ca 1100 meter. 

• Mellan norra och södra infarten till Järnsida, ca 400 meter. 
• Utmed väg E22 från Humpen till Kabbetorp, ca 800 meter  

 
Cykelåtgärder utanför tätort period 4-12 

• Enskilda vägen 19153, Ragnabovägen, ca 2000 meter. 
• Väg 504, mellan Torsås och Bergkvara tätorter. 
• Väg 130, mellan Torsås och Söderåkra tätorter. 

 
Ovanstående utbyggnad av cykelvägar binder samman en sträckning så att  
cykling kan ske från Kalmar i norr till Karskrona i söder utan att behöva 
använda sig av väg E22. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens förslag till objekt samt 

 
att föreslå kommunstyrelsen godkänna tekniska nämndens förslag. 
 
------Sändlista, Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten 
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TN § 151/12  Dnr 12/TN0066 
Definition av lägenhet vid anslutning till kommunalt vatten 
och avlopp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2012-11-13 att i i ”Anläggningstaxa – för 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar” för 2013 
ersätta texten i 3:e stycket ”Bostadslägenhet skall bestå av minst 1 rum och 
kök eller 1,5 rum och kokvrå” med ”En extra lägenhet definieras av att 
den kan fungera som ett eget boende och är försedd med toalett och 
kök. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-10 att återremittera ärendet för ny 
beredning i tekniska nämnden. 
 
Roland Swedestam, S, efterhör hur långt ärendet har kommit. 
 
VA-ingenjör Nina Johansson meddelar att förvaltningen kommer att lämna 
ett förslag till beslut i nämndens möte i mars. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till nämndens möte i mars. 
 
 ------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 152/12  Dnr 13/TN0013 
Parkering Ekbackshallen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S, initierar ärendet och efterhör möjligheterna att utöka 
antalet parkeringsplatser vid Ekbackshallen, både för personbilar och 
bussar, eftersom det vid större evenemang är otillräckligt med 
parkeringsplatser på nuvarande område.  
 
Yrkanden 
 
Roger Isberg, S, yrkar att möjligheterna till utökning av antalet 
parkeringsplatser vid Ekbackshallen och kostnaderna för detta undersöks. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att efterfråga hos kommunstyrelsen om möjligheterna att utöka 

parkeringsplatserna vid Ekbackshallen genom inköp av intilliggande privat 
mark söder om nuvarande parkeringsområde, samt 

 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att låta utföra en 

breddning av Ekbacksvägen och anlägga en parkeringsplats för bussar 
längs östra sidan om Ekbacksvägen mellan Karlskronavägen och 
uppfarten till sporthallen. 

 
 ------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 153/12  Dnr 13/TN0014 
Utvärdering VA söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Åsa Haglund-Rosenborg, C, initierar ärendet och efterfrågar en utvärdering 
av projekt VA söder Bergkvara. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med förslag på 

utvärderingsupplägg. 
 
 ------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 


