VASS SOM AVFALL
Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen
Torsås kommun röjer vass på uppdrag av föreningar, företag och
privatpersoner. Kommunen ansvarar inte för omhändertagande
av den klippta vassen utan det är upp till varje förening, företag,
eller privatperson att ta om hand avfallet på ett lämpligt sätt.
Vassen kan lämnas på KSRR:s återvinningscentraler. Kostnaden
för föreningar och företag är 250 kr per besök. För
privathushåll kostar det inget.
Om det är fråga om mycket stora mängder vass så kan en
container mot avgift beställas från KSRR eller någon annan
avfallsentreprenör och ställas ut på plats.
Önskas vassen omhändertas på annat sätt ska detta först
anmälas till Bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden
är dock restriktiv med att tillåta andra sätt.
Generellt är det endast tillåtet att elda mindre mängder
trädgårdavfall eller jämförbart avfall. Vass ingår inte självfallet
under denna kategori.

_________________________
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningens
miljöhandläggare vid frågor!
Epost: samhallsbygginfo@torsas.se
Telefon: 0486-33 100

Lagar och regler om avfall
Direktiv 2008/98/EG Artikel 4 – Avfallshierarki
Följande avfallshierarki ska gälla som prioriteringsordning för lagstiftning och
politik som rör förebyggande och hantering av avfall:
a.
Förebygga uppkomst av avfall
b.
Återanvändning
c.
Materialåtervinning
d.
Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning
e.
Bortskaffande
Miljöbalken 15 kap Avfall och producentansvar
2 § Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt där med
jämförligt avfall från annan verksamhet.
5a § Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och
miljömässigt godtagbart sätt.

Avfallsförordningen 2011:927
30 § Avfall får inte förbrännas
45 § Den som äger en fastighet där avfall finns och avser att på fastigheten
komposterna eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall
än trädgårdsavfall ska anmäla detta till kommunen.

Förordning 2001:512 om deponering av avfall
10 § Organiskt avfall får inte deponeras.

Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
40 § Om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa
uppkommer i en kommun får kommunen meddela föreskrifter om:
8. Tillfälligt förbud mot småskalig eldning av löv, kvistar och annat
trädgårdsavfall inom planlagt område.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Torsås
kommun
11 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med
detaljplan får ske veckorna 40-17 årligen… Övrig tid på året är sådan eldning
förbjuden.

