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Beslutande Pär Larsson, C, ordförande 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C  
 Björn Ekelund, M, tjänstgörande ersättare för Magnus Nilsén, M 
 Roland Swedestam, S 
 Lars Petersson, S 
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
  Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
 Nina Johansson, VA-ingenjör, §§38-41 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Björn Ekelund 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2013-09-13 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  38 - 52 
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande   
  Pär Larsson  
 Justerande  
  Björn Ekelund 

  ANSLAG/BEVIS 
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Organ  
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Datum för anslags  
uppsättande 
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nedtagande 
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Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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TN § 38  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Lantmäteriets förrättning angående markintrångsersättning i projekt VA 
söder Bergkvara. 
 
Lägesavstämning projekt VA Söder Bergkvara och ärendehantering med 
redovisning av kostnader/intäkter i projektet. 
 
Information om pågående arbeten i Bergkvara småbåtshamn. En konsult är 
anlitad för att upprätta ansökan om muddring.  
 
Information om MIFO, inventering av nedlagda deponier. 
Tillsynsmyndigheterna i länet har via Miljösamverkan sydost beslutat att 
arbeta vidare med MIFO fas 2 för deponier i riskklass 1 och 2. Torsås 
kommun har 4 stycken deponier som efter MIFO fas 1 klassats som en 2:a. 
Inledningsvis utreder tillsynsmyndigheten vem som har ansvaret för 
respektive deponi. 
 
Besked från fastighetsägaren till Södra Kärr 1:1, Karl-Eric Olsson. Han är 
inte intresserad av att överta den fasta betongbryggan vid badplatsen i Södra 
Kärr utan vill att kommunen avlägsnar denna och dess fundament. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-09-04. Dispositionsavtal 
gällande markupplåtelse på Stenskär. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-08-13. Automatlego i 
Bergkvara AB förvärvar 10 000 kvm i anslutning till fastigheten Blocket 1 i 
Bergkvara. 
 
------------- 
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TN § 39/13 Dnr 13/TN0005 
Budgetuppföljning 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning aug 2013.  
Gata/park: underskott -300,0 tkr mot budget. Underskottet härrör sig till 
vinterväghållningen. Och prognosen baserar sig på att inga ytterligare 
vinterväghållningskostnader tillkommer under året. 
Den snörika vintern 2010-2011 kostade vinterväghållningen i nov-dec, 
drygt 2 miljoner kr. 
 
VA: underskott -500,0 tkr mot budget. Lägre intäkter än beräknat. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  notera informationen. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 40/13 Dnr 13/TN0025 
Budget 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-10, § 86 preliminära 
budgetramar för år 2014. Samtidigt fick nämnderna i uppdrag 
att inför höstens fortsatta budgetprocess redovisa förväntade 
kostnadsökningar utöver löneökningar för år 2014. 
 
Driftbudget 
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet  
Preliminär ram, enl. KF 2013-06-10, § 86 7 585,0 tkr 
Förväntade kostnadsökningar 2014 120,0 tkr 
Avser ökade hyreskostnader kommunförrådet 
p g a utbyggnad 
Ny ram  7 505,0 tkr 
 
Investeringsbudget  
Tekniska nämnden affärsdrivande verksamhet  
 
Tkr 2014 2015 2016 

Nettoinvesteringar, enl. KF 2013-06-10 § 86 4625 2400 2100 

Tilläggsanslag 

   Ombyggnad av Bergvara reningsverk för  

   kväverening, enl Länsstyrelsens beslut, 

   idrifttagning 2016-01-01 7000 5000   

Nettoinvesteringar 11625 7400 2100 
 
  
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  hos kommunfullmäktige hemställa om utökning av ram, driftbudget, 
skattefinansierad verksamhet för år 2014, med 120,0 tkr, avseende 
ökade hyreskostnader för kommunförrådet samt 

 
att  hos kommunfullmäktige hemställa om tilläggsanslag i 

investeringsbudget för år 2014för affärsdrivande verksamhet med 
7 000,0 tkr och för år 2014 med 5 000,0 tkr för år 2015 till 
ombyggnad av Bergkvara reningsverk för kväverening.  

------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, AktenAkten 
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TN § 41/13      Dnr 12TN0066 
Definition av lägenhet vid anslutning till kommunalt vatten 
och avlopp 
 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-10 att återremittera ärendet om 
definition av lägenhet för ny beredning i tekniska nämnden. Vid nämndens 
sammanträde i april 2013 informerade förvaltningen om att ett nytt förslag 
till definition av lägenhet presenteras i samband med beslut om 
anläggningstaxa för 2014.  
 
Nuvarande definition 

Lägenhet definieras i paragraf 4.3, Anläggningstaxa – för Torsås kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar: 

”Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 
beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som 
huvudmannen godkänner. 

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd 
fastighet, som används såsom affär, kontor, hotell, verkstad, 
samlingslokal e d räknas varje påbörjat 150 tal m2 bruttoarea (BTA) 
enligt Svensk Standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Bostadslägenhet skall bestå av minst 1 rum och kök eller 1,5 rum och 
kokvrå.” 
 

Förslag till ny definition 

Förvaltningen föreslår att paragraf 4.3 ändras till: 

”En lägenhet definieras av att den kan fungera som ett eget boende 
och är försedd med utrymmen avsedda för personlig hygien samt 
matlagning eller del i gemensamt kök. 

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 
beviljats, efter besiktning eller efter annan ritning eller uppmätning 
som huvudmannen godkänner. 

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd 
fastighet, som används såsom affär, kontor, hotell, verkstad, 
samlingslokal e d räknas varje påbörjat 150 tal m2 bruttoarea (BTA) 
enligt Svensk Standard SS 02 10 53 som en lägenhet.” 

 
Fortsättning 
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Fortsättning TN § 41/13, Definition av lägenhet vid anslutning 
till kommunalt vatten och avlopp 
 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att paragraf 4.3 i 
Anläggningstaxa – för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
ändras enligt förvaltningens förslag.   
 

Tekniska nämnden beslutar 
 

att   i paragraf 4.3, Anläggningstaxa – för Torsås kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggningar ändras till: 
 

”En lägenhet definieras av att den kan fungera som ett eget boende 
och är försedd med utrymmen avsedda för personlig hygien samt 
matlagning eller del i gemensamt kök. 

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 
beviljats, efter besiktning eller efter annan ritning eller uppmätning 
som huvudmannen godkänner. 

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd 
fastighet, som används såsom affär, kontor, hotell, verkstad, 
samlingslokal e d räknas varje påbörjat 150 tal m2 bruttoarea (BTA) 
enligt Svensk Standard SS 02 10 53 som en lägenhet.” 

 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 18 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2013-09-10 

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
TN § 42/13  Dnr 13/TN0030 
Asfaltering GC-väg Klövergatan/Sparvgatan/Hökgatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från boende Applerum i Torsås, gällande önskemål 
om beläggning med asfalt av GC-väg mellan vägarna 
Klövergatan/Sparvgatan/Hökgatan. 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslår Tekniska nämnden besluta att lägga 
in GC-vägen mellan vägarna Klövergatan/Sparvgatan/Hökgatan, 
som ett objekt i 2014 års budget gällande nybeläggning av vägar. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   lägga in GC-vägen mellan vägarna Klövergatan/Sparvgatan/Hökgatan, 
 som ett objekt i 2014 års budget gällande nybeläggning av vägar. 
------ 
Sändlista 
Solveig Johnér, representant för boende i Applerum 
Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
Akten 
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TN § 43/13  Dnr 13/TN0139 
Underhåll av väg i kvarteret Kajan Bergkvara 

 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Per och Lola Algotsson, Kajan 24 i Bergkvara, 
angående förbättring av skötseln av väg i kvarteret Kajan i Bergkvara. 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslår Tekniska nämnden besluta att lägga 
in vägen i kvarteret Kajan, Bergkvara, som ett objekt i 2014 års budget 
gällande nybeläggning av vägar. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   lägga in vägen i kvarteret Kajan, Bergkvara, som ett objekt i 2014 års 

budget gällande nybeläggning av vägar. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
Akten 
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TN § 44/13  Dnr 13/TN0141 
Skrivelse gällande hastighetsdämpande åtgärder, väg-gupp 
enskilda vägen förbi Månstorp 
 

Ärendebeskrivning 
 

Skrivelse har inkommit från Stig Johansson, Påboda 607, gällande 
anläggande av väg-gupp på den enskilda vägen nr 18785:1 från E22 över 
Månstorp till Djursvik. 

 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslår Tekniska nämnden besluta att ej 
anlägga väg-gupp på den enskilda vägen nr 18785:1 från E22 över Månstorp 
till Djursvik eftersom aktuellt område ej är tätbebyggt. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   ej anlägga väg-gupp på den enskilda vägen nr 18785:1 från E22 över 

Månstorp till Djursvik eftersom aktuellt område ej är tätbebyggt. 
------ 
Sändlista 
Stig Johansson, Påboda 
Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
Akten 
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TN § 45/13  Dnr 13/TN0133 
Ansökan om kommunal gatubelysning i Kroksmåla 

 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit Magnus Kullberg, Ekevägen i Trelleborg, angående 
utbyggnad av gatubelysning i Kroksmåla i Gullabo. 
 
I området finns 6 st hus varav 3 st är permanentboende. 
 
Tekniska nämnden antog 2012-03-13, § 31 belysningskriterier för utbyggnad 
av gatubelysning i Torsås kommun i syfte att säkerställ en rutin som stöder 
en likställig ärendehantering. 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslår Tekniska nämnden besluta att avslå 
begäran av utbyggnad av gatubelysning i Kroksmåla, Gullabo då området ej 
uppfyller något av de kriterier som är fastlagda genom beslut i Tekniska 
nämnden 2013-03-13, § 31, belysningskriterier för utbyggnad av 
gatubelysning i Torsås kommun. 
 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  avslå begäran av utbyggnad av gatubelysning i Kroksmåla, Gullabo då 
området ej uppfyller något av de kriterier som är fastlagda genom 
beslut i Tekniska nämnden 2013-03-13, § 31, belysningskriterier för 
utbyggnad av gatubelysning i Torsås kommun. 

------ 
Sändlista 
Magnus Kullberg 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 46/13  Dnr 13/TN0140 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
 
Ärendebeskrivning 
 

xxxxx xxxxxxxxx har ansökt om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Av 
ansökan samt läkarintyg framgår att sökanden själv kör fordonet, har ett 
varaktigt funktionshinder samt att sökanden utan hjälpmedel kan förflytta 
sig på plan mark i ca 700 meter. 
 
AV 13 kap 8 § trafikförordnigen (1998:1276) framgår att parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad kan utfördas till rörelsehindrad som själva kör 
motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver 
hjälp av föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en 
rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionhinder som innebär att han 
eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig  på egen hand. 

 
 Av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73) framgår att 
bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör 
grundas på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel. 
 
Handlingar i ärendet 

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad från xxxxx xxxxxxxx. 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår 
Tekniska nämnden/Trafiknämnden besluta 
Att avslå xxxxx xxxxxxxxx ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad med motiveringen att sökandens funktionshinder inte 
innebär sådana väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand som 
avses i 13 kap 8 § trafikförordningen. 
 

Tekniska nämnden/Trafiknämnden beslutar 
 

att  avslå xxxxx xxxxxxxx ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad med motiveringen att sökandens funktionshinder inte 
innebär sådana väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand som 
avses i 13 kap 8 § trafikförordningen. 

------ 
Sändlista 
Xxxxx xxxxxxxxx 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 47/13  Dnr 13/TN0053 
Medborgarförslag – Cykelväg Söderåkra - Torsås 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat ett medborgarförslag om 
cykelväg mellan Söderåkra och Torsås till Tekniska nämnden för beredning. 
 

Yttrande 
 
Under 2013-2014 tar länets kommuner tillsammans med KLT, Trafikverket 
och regionförbundet fram en cykelstrategi med fokus på turism, regionalt 
cykelnät och cykling i kombination med kollektivtrafik. Strategin ska utgöra 
underlag för prioriteringar. Cykelåtgärderna ska bland annat medverka till 
att knyta ihop orter som ligger på cirka fem kilometers avstånd från 
varandra eller medverka till att det är lättare att cykla till en busshållplats i 
stråktrafiken. Orterna Torsås, Söderåkra och Bergkvara stämmer väl in på 
cykelstrategins utgångspunkter. 

 
Om cykelsträckningar mellan orterna Torsås – Söderåkra – Bergkvara 
kommer med bland länets prioriterade stråk finns möjligheter till 
delfinansiering av cykelvägarna. Torsås kommun kommer att aktivt 
medverka i arbetet med den regionala cykelstrategin och verka för att dessa 
för kommunen angelägna cykelstråk prioriteras i den regionala 
cykelstrategin.  
 
Medborgarförslaget innehåller ett förslag till sträckning av en cykelväg 
mellan Söderåkra och Torsås. Detta och andra tänkbara sträckningar mellan 
orterna kommer att diskuteras och utvärderas inom ramen för arbetet med 
cykelstrategin. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar yttrandet som svar på medborgarförslaget och 
överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  anta yttrandet som svar på medborgarförslaget och överlämna det till 
kommunstyrelsen. 

------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 48/13  Dnr 12/TN0057 
Medborgarförslag – Bygg en gång/cykeltunnel under E22 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat ett medborgarförslag om 
en gång/cykeltunnel (GC-tunnel) under E22 till Tekniska nämnden för 
beredning. 
 

Yttrande 
 
Under arbetet med den regionala transportplanen har Torsås kommun 
framfört flera önskemål om angelägna investeringar i kommunen. En GC-
tunnel under E22 är en av de åtgärder som kommunen förde fram. Detta 
förslag har inte prioriterats i det förslag till Regional transportplan som nu 
är ute på remiss. Motivet är bland annat att arbetet med planeringen för en 
förbifart Bergkvara kommer att påbörjas under planeringsperioden. 
 
Kostnader för en eventuell GC-tunnel får kommunen själv stå för. Med 
erfarenhet från andra liknande anläggningar kostar en GC-tunnel ca. 2 – 4 
miljoner kronor. För närvarande finns inte pengar i budgeten för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i den storleksordningen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer det som svårt att anordna en GC-
tunnel i det föreslagna läget med hänsyn till det begränsade utrymmet. 
 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar yttrandet som svar på medborgarförslaget och 
överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  anta yttrandet som svar på medborgarförslaget och överlämna det till 
kommunstyrelsen. 

------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 49/13  Dnr 13/TN0134 
Representant till styrgruppen, funktionshinderpolitisk plan 
 
Ärendebeskrivning 

En handlingsplan/åtgärdsplan ska upprättas inom kommunens samtliga 
förvaltningar utifrån kommunens funktionshinderpolitiska plan.  
En styrgrupp ska bildas och kommunstyrelsens arbetsutskott har gett 
samtliga nämnder i uppdrag att utse en representant till styrgruppen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  utse ordförande Pär Larsson som ordinarie representant för tekniska 
nämnden i styrgruppen för funktionhinderpolitisk plan för Torsås 
kommun med vice ordförande Magnus Nilsén som ersättare. 

 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 av 18 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2013-09-10 

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
TN § 50/13 Dnr 13/TN0002 
Kurser och konferenser 
 
Klimatkommissionen besöker Torsås kommun den 17 september 
2013 i ett dialogmöte med företagare och kommunen om pågående 
och kommande energi-och klimatarbete. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att Roland Swedestam medverkar på dialogmötet den 17 september 

2013. 
--------- 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 18 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2013-09-10 

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
TN § 51/13  
Information 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar om att tätningen av 
fördämningen vid Vallermansgöl är klar. Delvis har bentonit använts som 
tätningsmaterial som föreslogs i ett medborgarförslag. 
 
Ordföranden Pär Larsson, C, påtalar att högröjningen på det enskilda 
vägnätet är eftersatt. Ett byggmöte med entreprenören är planerat till den 17 
september. Högröjningen kommer att tas upp till diskussion vid det mötet. 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 18 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2013-09-10 

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
TN § 52/13 Dnr 13/TN0142 
Ekbacken i Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Björn Ekelund, M, påtalar att delar av Ekbacken har varit översvämmad 
under sommaren, flera bokar har dött och sly har vuxit upp efter gallringen 
och Ekbacken är illa skött i allmänhet. Hans uppfattning är att 
markförhållandena är av lerartad beskaffenhet som gör att vattnet inte kan 
rinna av från området, samt att förhållandena försämrades i och med Södras 
gallring av Ekbacken.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  teknisk chef Tommie Sigvardsson och ordföranden Pär Larsson i 
uppdrag att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas. 

------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 


