
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Torsdagen den 28 augusti 2014, klockan 18.00   

Plats:  Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan, 

                               Söderåkra. 

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 

Anmält frånvaro: 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

 

 

§ 14125 Vasslåtter 2014 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

  sammanträde 2014-05-15, § 14105. 

  

Se även inkomna handlingar i diariet 2014-05-19 resp. 2014-05-21 resp.  

2014-05-22 resp. 2014-05-27 resp. 2014-06-02  resp. 2014-07-14 resp.  

2014-08-11 resp. 2014- 08-15 resp. 2014-08-17 resp. 2014-08-28 resp.  

2014-08-31. 

 

Vid överläggning med styrelsen den 15 maj 2014 framkom följande. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 I enlighet med vad som tidigare beslutats vid utvärderingen av ”Vasslåtter 

2013” 2013-09-04, § 13193 samt vad som framgår av Verksamhetsplan för 

2014, punkten B:02 med början på sidan 8. 

 

 Att föreslå årsmötet att under paragrafen 14 – Övriga frågor få tillföra 

detta ärende på dagordningen. 



 Sekreteraren i samråd med Assar Johansson, entreprenör och förare av 

Truxormaskinen skall presentera ett utkast/förslag till schema för 

vassklippning 2014 vid årsmötet direkt efter ”Vårträffen 2014” med 

medlemsföreningarna, lördagen den 24 maj 2014. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för att i enlighet med vad som tidigare beslutats så har 

särskild hänsyn tagits vid upprättandet av turordningslistan/schemat för 

vassklippning under 2014. Sekretariatet har sedan den 16 juli, då 

vassklippningen började kontinuerligt uppdaterat hemsidan under ”senaste nytt”, 

med tidsangivelser var Assar Johansson genomför vassklippning och vilka 

föreningar som har fått sin vass skördad.  

I vecka 35 - 39 skördas vass på följande platser… 

 Miljöföreningen Södra Ragnabo, vecka 35  

 Skeppevik, vecka 36, måndag-tisdag 

 Djursviks Samhällsförening, vecka 36, onsdag-fredag 

 Kärrabo Kustvårdsförening, vecka 37 

 Bergkvara Samhällsförening med Ängaskär och Hossan, vecka 38-39 

 

I likhet med föregående år har det i planeringen inlagts två veckor för reparation 

och underhåll, vecka 32 och 36, med byte av slitskenor mm. 

 

Assar J har meddelat att förekomsten av vass har minskat något utmed 

kustremsan i Torsås kommun jämfört med tidigare år. 

 

Vad som däremot är nytt för i år jämfört med tidigare år är… 

 

  att enskild person/enskilda personer har trakasserat Assar J i sin tjänste- 

utövning vid flera tillfällen på ett sådant anmärkningsvärt sätt att både 

kommunen och Kustmiljögruppens sekretariat har varit inblandade för att 

lösa upp den uppkomna situationen. 

 

 Att kommunen via sin miljöinspektör Hanna Gustafsson översänder mail 

2014-06-02, som finns i diariet med samma datum, med rubriken 

”information om vass som avfall”, som leder till kraftiga reaktioner bland 

Kustmiljögruppens medlemsföreningar.  

Se artikel i tidningen Östran 2014-08-12 genom att klicka på den blå länken 

nedan. http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2014/01/Ostran20140812.jpg   

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Ostran20140812.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Ostran20140812.jpg


I informationen framgår – klicka på den blå länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/vass-som-

avfall-1405151.pdf bland annat till vilket det även är kopplat ”lagar och 

regler om avfall”... 

 

- ”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 kronor per besök. För privata hushåll kostar det 

inget. 

- Om det är fråga om mycket stora mängder vass så kan 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 trädgårdsavfall eller 

jämförbart avfall. Vass ingår inte självfallet under denna kategori. 

 

Kustmiljögruppen har via sitt presidium kraftfullt agerat genom att sekretariatet 

har träffat Christoffer Johansson, förste vice ordförande i Bygg- och 

Miljönämnden 2014-08-10 och att Kustmiljögruppens ordförande John 

Bräutigam har haft en telefonkonferens 2014-08-15 med representanter för 

Samhällsbyggnadsnämnden, Martin Storm, Hanna Gustafsson och Pernilla 

Landin. Upprättat PM från denna telefonkonferens återfinns i diariet 

  

2014-08-15 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Vass telefonkonferens” samt upprättat PM (PDF). 

 

Ordföranden redogör för innehållet i detta PM för styrelsens ledamöter.  

 

Sekreteraren har även haft kontakter med Roger Isberg, vice ordförande i 

styrelsen för Torsås kommun kraftvärmebolag med en förfrågan om bolaget kan 

ta om hand den slagna vassen innefattande även transport från en central plats 

inom varje medlemsförenings geografiska område. 

 

Efter det att kallelse utgått till styrelsens medlemmar inkommer via mail som 

finns i diariet 2014-08-26 handling från Magnus Rosenborg, Ragnabo Södra 

Miljöförening, som redogör för hur den slagna vassen har tagits omhand under 

en serie av år samt resultaten av dessa förslag och projekt som även 

Kalmarsundskommissionen via HaV anslagit ekonomiska medel för. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/vass-som-avfall-1405151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/vass-som-avfall-1405151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Vasstelefonkonferens.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/PM-2014-08-15-John-Bräutigam.pdf


 

Roland Blomqvist redogör för mail, som finns i diariet… 

 

2014-08-28 

Inkommer mail (PDF) från Roland Blomqvist, ledamot av Kustmiljögruppens 

styrelse angående prisuppgifter för omhändertagande av vass via KSRR, såsom 

hyra av container per dygn för olika storlekar, transportkostnader och 

behandlingsavgift i kronor per ton. 

 

… styrker att kostnaderna för omhändertagande av den slagna vassen med hjälp 

av KSRR är helt oacceptabla för medlemsföreningarna, vilket i sin förlängning 

med all sannolikhet skulle innebära att den framgångsrika åtgärden ur 

miljösynpunkt med vasslåtter i Torsås kommun skulle upphöra eller som 

ordföranden uttrycker det ”vara spiken i kistan för denna miljöåtgärd”. 

 

Ordföranden anser det synnerligen viktigt att rollfördelningen mellan Torsås 

kommun, som trolig verksamhetsutövare enligt MB (Miljöbalken), Torsås 

Kustmiljögrupp och dess medlemsföreningar måste utredas vidare under hösten 

2014 och våren 2015. 

 

I sekretessbelagt mail till sekretariatet 2014-08-11 med rubriken 

”naturskyddsföreningen” redogör Assar Johansson för att den uppkomna 

situationen, som det redovisas för på sidan 15 i detta protokoll, nu är utagerad 

varför vidare åtgärder från Kustmiljögruppens sida inte är nödvändiga. 

 

Efter det att förhandlingarna återupptagits onsdagen den 3 september 2014 så har 

ordföranden hittat följande skrivning i Kustvårdsplanen för 2003 med rubriken 

bränning av vass och som finns i diariet 2014-08-31 enligt nedan. 

 

2014-08-31 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som 

meddelar att vid studier av Kustvårdsplanen för 2003 framgår det ”att bränning 

av vass är tillåtet under höst, vinter och vår, när vattennivån är under eller i nivå 

med markytan och gräsförnan är torr. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Presidiet får i uppdrag att för Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning och 

miljöinspektörerna vid miljökontoret i Torsås kommun klargöra 

Kustmiljögruppens stånd- och tillika synpunkter, om och hur den slagna 

vassen rimligen kan och bör tas omhand efter slåtter, som gagnar långsiktigt 

vasslåttern som ett verktyg för bättre genomströmning och näringsreduktion. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Prisuppgifter-for-omhandertagande-av-vass-KSRR.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Branning-av-vass-enligt-Kustvårdsplan-2003.pdf


 Sekretariatet skall översända beslutsparagrafen till Pernilla Landin, 

miljöinspektör och Hanna Gustafsson, miljöinspektör vid 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun för kännedom. 

 

 

 


