
Samråd avseende vasslåtter och omhändertagande av slagen vass  

Detta samråd avser vasslåtter och omhändertagande av slagen vass för de medlemsföreningar 

som ingår i och representeras av Torsås Kustmiljögrupp samt Bygg-och Miljönämnden i 

Torsås kommun, vilka utgör samrådets parter. Torsås Kustmiljögrupp benämns 

fortsättningsvis Kmg samt Bygg- och Miljönämnden för BoM.  

Det är väl känt för båda parter, att återkommande vasslåtter i kombination med ett rätt och 

miljömässigt omhändertagande av slagen vass har en positiv inverkan på kustvattnet genom 

ökad genomströmning i grunda havsvikar, ökad syresättning, bättre vattenkvalitet och 

vattenstruktur, minskad förekomst av närsalter och bottensediment, vilket ger en rikare flora 

och fauna för boende, turism, friluftsliv och rekreation för ett gott liv i en livskraftig kommun. 

Utifrån vad som sagts i andra stycket ovan avsätter BoM årligen ekonomiska, personella och 

maskinella resurser i sin budget och flerårsplan för vasslåtter genom avtal med entreprenör 

eller av kommunen egen anställd personal. 

Kmg samordnar vasslåttern för de föreningar som ingår i Kmg, vilket sker på uppdrag av 

BoM, tillsammans med den entreprenören, som BoM tecknat avtal med. 

Det åligger Kmg i sitt samordningsansvar enligt föregående stycke, att vasslåtter endast sker 

inom områden där det finns giltigt tillstånd/samråd med Länsstyrelsen. Tillstånden/tillståndet 

kan antingen ha beviljats enskild medlemsförening i Kmg eller Kmg, som paraplyorganisation 

för sina medlemsföreningar. 

Det åligger varje enskild medlemsförening i Kmg i enlighet med detta samråd, att vara väl 

förtrogen med och på vilket sätt slagen vass skall omhändertas enligt de villkor som 

Länsstyrelsen från tid till annan angett i sitt miljötillstånd.  

Därtill gäller de allmänna och särskilda regler för omhändertagande av slagen vass som anges 

från tid till annan av BoM och i enlighet med gällande lagstiftning. 

Båda parter anser det miljömässigt bäst motiverat att slagen vass i första hand ska tas omhand 

i ett lokalt kretslopp efter anmälan till BoM före det att vasslåtter påbörjats, där mellanlagring 

under en begränsad period, maximalt 12 månader är tillåtet för att därefter till exempel 

tillföras åkermark, varvid kretsloppet blir lokalt slutet. 

För att förhindra att mellanlagring leder till miljömässigt oönskade följder, åligger det varje 

medlemsförening i Kmg att denna mellanlagnring sker under ansvar och kontroll genom 

anmälan till BoM, om var vassen kommer att mellanlagras samt på vilket sätt den kommer att 

tas om hand efter mellanlagringen.  

Om vassen önskas tas om hand på annat sätt genom att… 

 

# användas som energikälla i godkända förbränningsanläggningar,  

# omhändertas av KSRR enligt deras instruktioner, 

så skall även detta i samtliga fall skriftligt anmälas till BoM före det att vasslåtter påbörjas. 



Samtliga föreslagna åtgärder vad avser omhändertagande av vass, bedöms vara förenligt med 

miljöbalkens mål, att främja en hållbar utveckling där återanvändning och återvinning liksom 

annan hushållning med material, råvaror och energi främjas, så att ett kretslopp uppnås. 

Ovanstående samråd avspeglar BoM och Kmg gemensamma uppfattning om vasslåtter och 

omhändertagande av vass. 

Detta samråd gäller för ett år i taget med början fr.o.m. den 16 juli 2015 och för sitt 

ikraftträdande gäller dessutom, att Kmg medlemsföreningar via majoritetsbeslut på årsmötet 

2015 före maj månads utgång godkänt samrådet. 
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