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Plats och tid Torsdag 2013-04-09, Nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 19.15 
  
Beslutande Magnus Nilsén ,M, ordförande 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C  
 Jan-Olof Olsson, C, tjänstgörande ersättare för Pär Larsson 
 Roland Swedestam, S 
 Lars Petersson, S 
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Utses att justera Lars Petersson 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2013-04-12 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  2 - 11
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Magnus Nilsén  
 Justerande  
  Lars Petersson 
  ANSLAG/BEVIS 
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Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 2 - 11 
 
§ 2 Budget 2014-2016 
§ 3 Budgetuppföljning 
§ 4  Beslutsattest ansvar 320 och 322 
§ 5 Medborgarförslag – Utökning av VA-område i Djursvik 
§ 6  Medborgarförslag – Cirkulationsplats vid korsningen av 

Djursviksvägen - Påbonäsvägen 
§ 7  Charterverksamhet med segelkatamaran, yttrande till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§ 8  Reducering brukningsavgift VA 
§ 9  Kurser och konferenser 
§ 10  Informations- och anmälningsärenden 
§ 11  Definition av lägenhet vid anslutning till kommunalt vatten och 

avlopp (uppdrag enligt KF § 179/12)  
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TN § 2/13 Dnr 13/TN00025 
Budget 2014-2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen presenterar förslag till budget för år 2014 för 
skattefinansierad och affärsdrivande verksamhet. 
 
Driftbudget 2014 förslås: oförändrad ram för skattefinansierad och 
affärsdrivande .verksamhet. 
Skattefinansierad verksamhet, ram: 7 585,0 tkr 
Affärsdrivande verksamhet, ram: -3 300,0 tkr 
 
Investeringsbudget 2014 
Skattefinansierad verksamhet: 6 260,0 tkr 
Affärsdrivande verksamhet: 4 625,0 tkr 
 
Taxor och avgifter 2014 
Brukningsavgifter för VA föreslås oförändrade från år 2013 till år 2014. 
Anläggningsavgifter för VA föreslås oförändrade från år 2013 till år 2014. 
Torghandelstaxan förslås oförändrad från år 2013 till år 2014. 
Båtplatstaxan föreslås oförändrad från år 2013 till år 2014. 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår 
 
Tekniska nämnden besluta 
Att godkänna upprättat förslag till driftbudget, investeringsbudget och taxor 
av avgifter får år 2014. 
 
Roland Swedestam, S, föreslår att investeringsbudgeten för skattefinansierad 
verksamhet under objekt Vision Bergkvara revideras till följande belopp 
2014 500,0 tkr  
2015     0,0      
2016      0,0 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättat förslag till driftbudget för skattefinansierad och 

affärsdrivande verksamhet med oförändrad ram för år 2014, 
 
att godkänna investeringsbudget för skattefinansierad verksamhet år 2014 

till 5 760,0 tkr enligt Roland Swedestam förslag,  
fortsättning 
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TN § 2/13, fortsättning  
Budget 2014-2016 
 
att  godkänna förslag till investeringsbudget för affärsdrivande verksamhet 

år 2014 till 4 625,0 tkr, 
 
att godkänna förslag till taxor och avgifter: oförändrade från år 2013 till 

2014. 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 3/13 Dnr 13/TN0005 
Budgetuppföljning 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anne-Charlott Harrysson redovisar budgetuppföljning per den 31 mars 
2013. Ingen avvikelse mot budget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 4/13      Dnr 13/TN0026 
Beslutsattestant ansvar 320 och 322 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson är sjukskriven från den 26 mars 2013.  
 
Enligt delegationsordning beslutad av tekniska nämnden 2010-09-21, § 93 
är teknisk chef beslutsattestant för ansvar 320 gata/park och ansvar 322 VA 
med samhällsbyggnadschefen som ersättare. 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår  
 
Tekniska nämnden besluta 
att godkänna samhällsbyggnadschefens delegation av attesträtten till VA-
ingenjör Nina Johansson för ansvar 320 gata/park och ansvar  
322 VA under tekniska chefens sjukfrånvaro. 
 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna samhällsbyggnadschefens delegation av attesträtten till VA-

ingenjör Nina Johansson för ansvar 320 gata/park och ansvar 322 VA 
under tekniska chefens sjukfrånvaro. 

------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 5/13  Dnr 13/TN0015 
Medborgarförslag – Utökning av VA-område i Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett medborgarförslag har inkommit gällande utökning av VA-område i 
Djursvik, längs Gunnarstorpsvägen till Gunnarstorp. 
 
Bakgrund 

Det pågår ett arbete med att ta fram en VA-plan för Torsås kommun. VA-
planen görs som ett tematiskt tillägg till översiktplanen och ett första utkast 
ska vara klart hösten 2013.  
 
I VA-planen prioriteras områden som idag har enskilda vatten- och 
avloppsanläggningar men där det i framtiden kan vara aktuellt med 
kommunala. Prioritering görs efter ett antal parametrar, exempelvis 
bebyggelsetäthet, befolkningsutveckling, vattenkvalité, miljöaspekter, 
ekonomiska aspekter etc. Prioriteringen blir ett viktigt underlag i den 
fortsatta planeringen av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp och 
utökning av det kommunala verksamhetsonrådet.  
 
Sammanfattning 

I samband med VA-planarbetet utreds vilka områden som kan vara aktuella 
att inkludera i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 
VA-planen omfattar hela kommunen, inklusive i medborgarförslaget 
föreslaget område.  
 
Handlingar i ärendet 

Medborgarförslag – Utökning av VA-område i Djursvik (Dnr 13/TN0015-
3393)  
 
Förslag till beslut 

Att medborgarförslaget beaktas vid arbetet med VA-planen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  medborgarförslaget beaktas vid arbetet med VA-planen. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 6/13  Dnr 12/TN0085 
Medborgarförslag – Cirkulationsplats vid korsningen av 
Djursviksvägen - Påbonäsvägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslag om cirkulationsplats 
vid korsningen av Djursviksvägen - Påbonäsvägen i Torsås till Tekniska 
nämnden för yttrande (KF §183/12). 
 
Väg 530, Djursviksvägen, är en allmän väg med staten som väghållare. 
Yttrande har därför inhämtats från Trafikverket (Trafikverket Region Syd, 
yttrande 2013-03-19, dnr 12/TN0085-3422). Av verkets yttrande framgår 
att trafikflödet på väg 530 är lågt. Inga trafikolyckor har rapporterats från 
korsningen Djursviksvägen-Påbonäsvägen under den senaste 10 års- 
perioden. 
Trafikverket anser att en cirkulationsplats med hänsyn till trafiksäkerhet och 
framkomlighet inte är motiverad. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar Trafikverkets bedömning. 
Förvaltningen bedömer sammantaget att det inte föreligger skäl att överväga 
annan utformning eller i nuläget vidta åtgärder i den aktuella korsningen. 
 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår  
 
Tekniska nämnden besluta att  
föreslå Kommunfullmäktige att, med hänsyn till de låga trafikflödena i 
kombination med olycksstatistiken, avslå förslaget om att inrätta 
cirkulationsplats i korsningen Djursviksvägen-Påbonäsvägen. 

 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  föreslå Kommunfullmäktige att, med hänsyn till de låga trafikflödena i 

kombination med olycksstatistiken, avslå förslaget om att inrätta 
cirkulationsplats i korsningen Djursviksvägen-Påbonäsvägen. 

 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 7/13  Dnr 13/TN0022 
Tjänsteutlåtande avseende  
Yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott -  
Charterverksamhet med segelkatamaran 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt yttrande från Tekniska 
nämnden om hur behovet ser ut av båtplatser för fritidsbåtar iBergkvara, 
innefattande plats för Garpens båt och segelkatamaranen Freya. 
 
Bergkvara Båtklubb ombesörjer, på uppdrag av kommunen, 
administrationen av båtplatser. Gästhamnen sköts inom ramen för 
campingverksamheten. Av den information som lämnats från båtklubben 
framgår att det för närvarande inte finns några lediga platser i 
småbåtshamnen för större motorbåtar eller större segelbåtar. Däremot finns 
det ett fåtal platser lediga för grundgående motorbåtar och småbåtar av 
typen ekor. 
 
Från Båtklubben framförs vidare att det i nuläget inte förs någon officiell 
kölista. Eftersom kölista saknas går det inte heller att bedöma eventuell 
efterfrågan. 
 
Ernie Lennartsson, ägaren till segelkatamaranen FREYA, har uppgett att 
han kan tänka sig att förtöja katamaranen vid brygga 11. Katamaranen 
förtöjs dock med långsidan mot bryggan vilket kräver ianspråktagande av 3-
4 platser. Vid hårda ostliga vindar krävs alternativ förtöjningsplats. Förslaget 
är insida pir invid brygga 9. För att kunna använda den platsen behövs 
åtgärder vidtas eftersom platsen idag saknar anordningar som möjliggör 
förtöjning. 
 
En båtplats vid bygga 11 kostar i nuläget 1688 kronor per år.  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att 
överlämna förevarande tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
som sitt eget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  överlämna förevarande tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsens 

arbetsutskott som sitt eget. 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 8/13  Dnr 13/TN0018 
Reducering brukningsavgift VA 

 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Blomlöfs rökeri AB med begäran om 
reducering av brukningsavgiften på grund av vattenläcka.  
 
I skrivelsen redogör Blomlöf för händelseförloppet. Blomlöf ställer sig 
frågande till varför driftansvarig (Karlskrona kommun) för VA i Brömsebro 
inte undersökte orsaken till den ökade vattenförbrukningen på Torsås-sidan 
och begär reducering av brukningsavgiften för överförbrukningen.  
 
Bakgrund 

Den del av Brömsebro som tillhör Torsås kommun förses med vatten från 
Karlskrona kommun. Även driften sköts av driftpersonal från Karlskrona 
kommun. Vattnet till Torsås-sidan passerar en vattenmätare och Karlskrona 
kommun debiterar Torsås kommun för förbrukat vatten. Torsås kommun 
debiterar i sin tur abonnenter på Torsås-sidan. 
 
Enligt Blomlöf skulle driftansvarig i Karlskrona kommun redan hösten 
2011 ha noterat en ökad förbrukning på Torsås-sidan. Efter kontakt med 
driftansvarig kan konstateras att tillsyn av vattenmätare görs en gång per 
vecka och att en ökad förbrukning upptäcktes tidigt. Enligt driftansvarig 
undersöktes orsaken till den ökade förbrukningen och han har varit i 
kontakt med Blomlöf ett flertal gånger. Bedömningen görs att driftansvarig 
har gjort det som förväntas av honom.  
 
Att läckan inträffat mellan huset och rökeriet, och att vattnet därmed inte 
belastat spillvattennätet, bekräftas av Torsås kommuns driftpersonal. 
Blomlöf har angett att överförbrukningen för perioden 2011-04-20 – 2012 -
04-26 är 4 469 m3 och begär att denna del ska reduceras.  
 
I skrivelse saknas det underlag till beräkning av överförbrukningen. Vid 
jämförelse med uppgifter i VA-verksamhetens fakturasystem beräknas 
överförbrukningen för samma period till i stället till 3 448 m3 (beräkning 
redovisas i bilaga). 
Fortsättning 
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TN § 8/13, fortsättning   
Reducering brukningsavgift VA 

 
Ett liknande ärende hanterades i VA-nämnden 2012 (Dnr 11/TN0025). Där 
beslutades att brukningsavgiften för överförbrukningen skulle reduceras 
med 50 %. Brukningsavgiften för ren- och spillvatten är 23,30 kr/m3 
exklusive mervärdesskatt (29,13 kr/m3 inklusive mervärdesskatt). 
Brukningsavgiften för överförbrukningen ska därmed reduceras med 11,65 
kr/m3 exklusive mervärdesskatt (14,56 kr/m3 inklusive mervärdesskatt), 
motsvarande 40 171 kr exklusive mervärdesskatt (50 214 kr inklusive 
mervärdesskatt).    
 
Sammanfattning  

Efter kontakt med driftansvarig i Karlskrona kommun görs bedömningen 
att tillsyn och uppföljning av den ökade förbrukningen på Torsås-sidan har 
skett på ett korrekt sett. 
 
Överförbrukningen för perioden 2011-04-20 – 2012-04-26 beräknas till 
3 448 m3. Överförbrukningen har inte belastat spillvattennätet och enligt 
tidigare dom i VA-nämnden ska därmed brukningsavgiften för 
överförbrukningen reduceras med 50 %. Reduktionen blir 11,65 kr/m3 
exklusive mervärdesskatt (14,56 kr/m3 inklusive mervärdesskatt), 
motsvarande 40 171 kr exklusive mervärdesskatt (50 214 kr inklusive 
mervärdesskatt).    
 
Handlingar i ärendet 

Skrivelse från Blomlöfs rökeri (Dnr 13/TN0018-3396 
Bilaga: Beräkning av överförbrukning 
 
Förslag till beslut 

Att brukningsavgiften för den beräknade överförbrukningen för perioden 
2011-04-20 – 2012-04-26 reduceras med 50 %, vilket motsvarar 40 171 kr 
exklusive mervärdesskatt, och att Torsås kommun därmed återbetalar 
motsvarande summa.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att brukningsavgiften för den beräknade överförbrukningen för perioden 

2011-04-20 – 2012-04-26 reduceras med 50 %, vilket motsvarar 
40 171 kr exklusive mervärdesskatt, och att Torsås kommun därmed 
återbetalar motsvarande summa.  

 ---- 
Sändlista, Bo Blomlöf, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten 
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TN § 9/13 Dnr 13/TN0002 
Kurser och konferenser 
 
Ärendet utgår. 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 14
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2013-04-09 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
TN § 10/13  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Information om den pågående projekteringen av lokalgata för Lövsångaren 
4 och 5 i Bergkvara. 
 
Information om fördelning av arbetsuppgifter under Tommie Sigvardssons 
sjukfrånvaro. 
 
VA-ingenjör Nina Johansson informerar om Regional 
vattenförsörjningsplan för Kalmar län som är ute på remiss. 
Remisstiden är den 6 mars – 10 maj 2013. 
Ärendet återkommer vid nämndens möte i maj. 
 
Under Bergkvaradagen den 9 maj 2013 kommer Bergkvara reningsverk att 
ha öppet hus kl 11.00 – 14.00 med visning av verket och information om 
VA-verksamheten. 
 
Nämnden informerades om utrymningsvägar från sammanträdesrummet på 
3:e vån ,nya kommunhuset i händelse av brand. Dörren till IFO-
avdelningen låses automatiskt upp om brandlarmet går och utrymning kan 
ske via den korridoren om trapphuset blir oframkomligt. 
------------- 
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TN § 11/13      Dnr 12/TN0066 
Definition av lägenhet vid anslutning till kommunalt vatten 
och avlopp (uppdrag enligt KF §179/12) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under året kommer texterna i Anläggningstaxan att ses över inför 2014. 
Diskussioner har förts inom Samhällsbyggnadsförvaltningen om hur 
uppdraget från Kommunfullmäktige avseende begreppet lägenhet ska 
verkställas. Begreppet hanteras lämpligast inom översynen av texterna. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna informationen. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
 
 

 
 


