
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 11 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2013-06-04 

 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Plats och tid Torsdag 2013-06-04, Bergkvara reningsverk, kl 17.00 – 19.30 
  
Beslutande Magnus Nilsén ,M, ordförande 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C  
 Jan-Olof Olsson, C, tjänstgörande ersättare för Pär Larsson 
 Roland Swedestam, S 
 Lars Petersson, S 
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Kristiina Kosunen-Eriksson, t f Samhällsbyggnadschef 
  Nina Johansson, VA-ingenjör, §§ 20-22 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Roger Isberg, S,  ej tjänstgörande ersättare 
 Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
Utses att justera Roland Swedestam 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2013-06-10 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  20 - 28 
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande   
  Magnus Nilsén  
 Justerande  
  Roland Swedestam 

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

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2013-06-04   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-06-11 Datum för anslags 
nedtagande 

   2013-07-03 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 20 - 28 
 

§ 20 Studiebesök 
§ 21 Budgetuppföljning 
§ 22 Rutiner för ärendehantering, VA söder Bergkvara 
§ 23  Detaljplan för del av Bergkvara 2:1, Stenskär 
§ 24 Lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning på väg 522 
§ 25 Försäljning väghyvel 
§ 26  Förhandling arrendeavtal 
§ 27  Kurser och konferenser 
§ 28  Informations- och anmälningsärenden 
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TN § 20/13 
Studiebesök 
 
Sammanträdet inleddes med ett studiebesök i utbyggnadsområdet VA söder 
Bergkvara och VA-tekniker Roland Jönsson informerade om projektet. 
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TN § 21/13 Dnr 13/TN0005 
Budgetuppföljning 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anne-Charlott Harrysson redovisar budgetuppföljning per den 31 maj 2013. 
Ingen avvikelse mot budget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  notera informationen. 
------ 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 22/13      Dnr 13/TN0010 
Rutiner för ärendehantering, VA söder Bergkvara 

VA-ingenjör Nina Johansson redogjorde för förslaget. 
 
Rutinerna avser att tydliggöra själva ärendeprocessen i förvaltningen inför 
beslut i Kommunstyrelsen eller Tekniska nämnden och vilken avdelning 
som ansvarar i de olika momenten. 
 
Rutinerna är baserade på ”Riktlinjer avseende ”Anstånd med betalning av 
anslutningsavgift…” beslutade av Kommunfullmäktige den 15 april 2013 
(§ 54). 
 
För några ärenden gäller däremot att handläggningen följer de riktlinjer som 
gäller för anslutning till kommunens allmänna va-anläggning (beslutade av 
Tekniska nämnden i mar 2013 (§ 32). När så är fallet finns ges hänvisning 
till dessa riktlinjer. 
 
Handlingar i ärendet 

Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-15, § 54 
Handläggningsrutiner avseende ärenden om anstånd med erläggande av 
anslutningsavgift för va-anläggning och delbetalning av anslutningsavgift. 
 
Förslag till beslut 

Att tekniska nämnden anta upprättat förslag till handläggningsrutiner 
avseende ärenden om anstånd med erläggande av anslutningsavgift för va-
anläggning och delbetalning av anslutningsavgift som sitt eget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna handläggningsrutiner avseende ärenden om anstånd med 

erläggande av anslutningsavgift för va-anläggning och delbetalning av 
anslutningsavgift. 

 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
Akten 
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TN § 23/13  Dnr 13/TN0047 
Detaljplan för del av Bergkvara 2:1, Stenskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har ett förslag till tillägg till detaljplan 
upprättas. Syftet är att, inom ramen för den ursprungliga planen möjliggöra 
bygglov för ett grillhus inom planområdet. Grillhuset beviljades bygglov den 
6 juni 2012 ett tidsbegränsat bygglov i två år. Likaså finns ett förråd som 
används av jolleklubben. Dessutom avses ytterligare prickmark tas bort vid 
gästhamnens servicebyggnad, i syfte att anpassa planen till den verklighet 
som, redan vid dess antagande, förelåg. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ingen erinran föreligger till förslag till tillägg till detaljplan för del av 

Bergkvara 2:1, Stenskär. 
 
------ 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 24/13  Dnr 13/TN0037 
Lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning på väg 522 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen har i skrivelse den 2 maj 2013 till Torsås kommun 
hemställt om yttrande avseende ansökan från Birgitta Hjalmarsdotter om 
hastighetsbegränsning för väg som förbinder Gullabo, via Karsjö, med 
Torsås. 
 
Hjalmarsson framför i sin skrivelse till Länsstyrelsen (daterad 2003-04-
28) att den tillåtna hastigheten för hela sträckan är 70 km/h. Vidare 
anförs att förhållande är mycket olika och att vägen ofta är mycket smal, 
knappt 3,5 meter, och att den trafikeras av virkestransporter, många 
transportforden, bussar (även skolbuss) samt vanliga bilar. Dessutom 
framförs att även om vägen genom Strömby går genom glesbygd finns 
på flera ställen en viss koncentration av hus som ger vägen karaktär av 
”bygata”. Vägen kantas på vissa sträckor av stenmurar. 
 
Vägen är en allmän väg och ligger i område med gles bebyggelse. 
Trafikflödet är lågt. Under sommartid kan trafiken öka något. Vägen i sig 
har utpräglad karaktär av mindre landsbygdväg. Det är 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att med hänsyn till rådande 
trafikintensitet och områdets befolkningstäthet det sammantaget inte 
föreligger skäl att överväga ändring av hastighetsbegränsning på väg 522. 
 
Förslag till beslut 

  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår  
 
Tekniska nämnden beslut att besvara Länsstyrelsens remiss i enlighet 
med Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  besvara Länsstyrelsens remiss i enlighet med Samhällsbyggnads-
förvaltningens tjänsteutlåtande. 

 
------ 
Sändlista 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 25/13  Dnr 11/TN0054 
Försäljning väghyvel 
 
Ärendebeskrivning 
 

Tekniska nämnden beslutade 2011-09-07 att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att utannonsera kommunens väghyvel till försäljning. 
 
Eftersom endast ett anbud inkom och förvaltningen ansåg sig ha viss nytta 
av väghyveln under vintern beslutade nämnden att förkasta anbudet och 
avvakta till våren med en eventuell försäljning. 
 
Ny förfrågan på väghyveln har gått ut och två anbud på har inkommit. 
39 000 kr, exkl moms från Berne Svensson, 
48 750 kr, exkl moms från Schakt & Transport. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  sälja väghyveln till Schakt & Transport för 48 750 kr exkl moms. 
------ 
Sändlista 
Berne Svensson 
Schakt & Transport 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 26/13  Dnr 13/TN0048 
Förhandling arrendeavtal 
 
Ärendebeskrivning 
 

Följande avtal på jordbruksarrende har sagts upp för omförhandling: 
 

- Applerum 5:6, 4:9 och Gunnilkroka 1:6, arrendator Jan-Olof 
Olsson,  nytt avtal från och med 2014-03-15, 

- Bergkvara 2:1, Skällenäs 1:70 samt del av 2:12 och 2:16 samt del av 
Bergkvara 2:33, arrendator Kjell Bondesson, nytt avtal från och med  

- 2014-03-15, 
- Del av Torsås 2:42, arrendator Karl-Gustav Donaldsson nytt avtal 

från och med 2014-03-15, 
- Del av Bergkvara 2:15 och Ragnabo 3:23 och 3:28, arrendatorer 

Tomas och Rolf Johansson, nytt avtal från och med 2014-03-19, 
- Del av Bergkvara 2:33 och Skällenäs 2:16, arrendatorer Tomas och 

Rolf Johansson, nytt avtal från och med 2014-03-15, 
- Del av Törnlycke 1:13, Broängen, Tommy Karlsson, nytt avtal från 

och med 2014-04-01, 
- Del av Torsås 2:42, arrendator Ronny Mellström, nytt avtal från och 

med 2014-04-01, 
- Del av Applerum 5:6, arrendator Övraby Lantbruk, nytt avtal från 

och med 2014-04-11, 
- Del Torsås 2:42,arrendator Torsås GoIF, nytt avtal från och med 

2014-04-11, 
- Del av Torsås 4:2, Vetlycke lantbruk, nytt avtal från och med  

2014-04-11, 
- Del av Övraby 1:14, arrendator Karl-Erik Övgård, nytt avtal från 

och med 2014-04-01. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag omförhandla de uppsagda 
arrendeavtalen. 

------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 27/13 Dnr 13/TN0002 
Kurser och konferenser 
 
Ärendet utgår. 
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TN § 28/13  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Förvaltningen informerar om: 
 
Arbetet med inventering av deponier. Tillsynsmyndigheterna i länet har via 
Miljösamverkan sydost beslutat att arbeta vidare med deponierna i riskklass 
1 och 2. Nästa steg är att göra en MIFO fas 2. 
 
Skadeståndskrav från Skäppeviks campning. 
 
Uppsägning arrendeavtal. 
 
Ett förslag till intern kontrollplan kommer att tas fram och presenteras för 
nämnden under hösten. 
 
Avstängningen av Storgatan i Bergkvara vid vattenfestivalen i juli. 
------------- 
 
 


