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Ett gott vatten i en hållbar kommun 

Det var det genomgående temat under det 

seminarium som vi arrangerade i Olofsgården i 

Torsås den 25 februari. Kommunens alla politi-

ker var inbjudna till att diskutera hur alla goda 

krafter kan samlas runt ambitionen att vårda 

vattnet. Det var inte bara vattnet i kranen – 

dricksvattnet – som det handlade om. Sjöar, 

bäckar, åar, grundvatten, avloppsvatten, 

regnvatten - allt vatten hänger ihop och måste 

skyddas och vårdas.  

Vi vill nu ta itu med många hållbarhetsfrågor i 

kommunen, menade Henrik Nilsson Bokor, 

ordförande i Kommunstyrelsen. Vi undersöker 

möjligheten till ett samarbete med Blekinge 

Tekniska Högskola om hållbarhetsfrågor . I 

detta ryms många frågor, till exempel att 

säkra tillgången och kvalitén på dricksvattnet 

för alla kommuninvånare. Vi stödjer prov-

tagning av vatten i enskilda brunnar och 

arbetar med att få bort ohälsosamma enskilda 

avlopp, berättade Henrik.  

Leif Lindberg, miljökämpe och Nils Gustling, leda-

mot av Bygg- och miljönämnden 

Under seminariet diskuterade vi också hur 

man kan skapa fler möjligheter till att bo nära 

vatten, något som vi vet att många värderar 

högt. Tidigare utredningar visar att möjlig-

heter till vatten- eller kustnära boende är det 

bästa sättet att få fler som bosätter sig i 

kommunen. Ju fler som bor här, desto fler 

kommer att engagera sig och värna om vatt-

net och vattenmiljöerna. Men det finns inga 

specifika planer för kustnära boende fick vi 

veta. Generellt saknas det kommunal mark i 

kust- och vattennära lägen. 

Hans Larsson, ordförande i Bygg- och 

miljönämnden, berörde främst läckage av 

näring till vattnet. De gröna näringarna och 

avloppen, enskilda och kommunala, ligger 

bakom merparten av läckaget. Här gäller det i 

första hand att begränsa läckaget och i andra 

hand att ta hand om det. Det finns många 

möjliga åtgärder. Att anlägga våtmarker är en 

metod. Vattenrådet kommer snart att bjuda in 

till en föreläsning om nyttan med så kallad 

strukturkalkning för att ta hand fosforn så den 

inte läcker ut i vattnet.  

Hans Larsson, ordförande Bygg- och miljönämnden 

Det är viktigt att lyfta fram de goda exemplen, 

menade Christofer Johansson, 2:e vice ordför-



ande i Kommunstyrelsen. Han framhöll att det 

inte räcker med eldsjälar utan kommunen 

måste driva projekt och söka pengar till olika 

åtgärder. Då gäller det att ha duktiga och dri-

vande tjänstemän som kan genomföra planer-

na. 

Vattenmyndighetens förslag på åtgärds-

program för Södra Östersjön 2015-2021 belys-

tes av Pernilla Landin, sekreterare i Vatten-

rådet, och Nina Johansson, VA-ingenjör.  

Nina Johansson, VA-ingenjör, Torsås kommun 

Planen beskriver vad som gjorts, hur det ser ut 

idag och hur arbetet ska drivas vidare. Tidigare 

har det varit stort fokus på vattenkemi men nu 

vill man lägga större vikt vid biologi i samband 

med vatten, berättade Pernilla.  Vattenmyn-

digheten ger förslag på fyra prioriterade 

områden; minska övergödningen, dricks-

vattenförsörjningen måste säkras, effekter av 

miljögifter måste minskas samt öppna upp för 

fria vandringsvägar för fisk och minska den 

fysiska påverkan i vattendragen 

Det är viktigt att medborgarna är med och 

driver vattenmiljöfrågorna, underströk jag i 

min sammanfattning av seminariet. Det finns 

minst två vägar att göra det på. Dels kan man 

jobba via ideella organisationer, dels via sina 

valda politiker. Kom ihåg att politikerna är 

valda av oss för att representera oss. Det finns 

inget vi-och-dom-förhållande. Försitt inte 

chansen att verka genom att påverka! 

John Bräutigam      

Ordförande 
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