
 
 

 

Tid:  Tisdagen den 26 februari 2013 
 

Plats:  Hos Rune Fransén i dennes bostad i Bergkvara.  
  
Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

Kennert Täck 

Pia Prestel 

Göran Wahlström, tjänstgörande ledamot för  

                               Roland Blomqvist 

 

 

§ 13042 Användningsområde för sedimentpump 

 

 Inkommer mail 2012-11-09, som återfinns i diariet med samma datum, från 

  Assar Johansson, entreprenör och förare av Truxormaskinen i Torsås kommun 

  med följande lydelse… 

 

Jag skulle vilja att ni som önskar hjälp med sediment pumpning tar kontakt med Rune 

Fransén och talar om plats och storlek på objektet. Bara för att undersöka om det finns 

något behov. Ju fler som hör av sig ju större är chanserna för ett inskaffande av en 

sedimentpump. Helst så snart som möjligt. 

Goa Hälsningar 

Assar 
   

 Sekretariatet har gjort ett centralt utskick till medlemsföreningarnas 

  kontaktpersoner i enlighet med samtal med ordföranden Rune Fransén samt 

  Assar Johanssons önskemål som finns i diariet 2012-11-10. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

följande tankar. 

 Ordföranden redogör för att Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening och 

  Solbrith Hellman, Miljöföreningen Södra Ragnabo i mail per den 11 november 

  2012 meddelat att det finns önskat behov i dessa föreningar av 

  sedimentpumpning. Intill den 20 november 2012 har det inte framkommit några 

  besked och/eller önskningar vad avser sedimentpumpning från övriga 

 medlemsföreningar. 



Ordföranden redogör för att det nu finns en offert på en slamsugningspump med 

80 cm skruv till ett belopp av 89 000 kronor inklusive moms som är avpassad 

till Truxorn. Det är av vikt att slamsugningspumpen finns på plats i kommunen 

inför badsäsongen 2013. Det föreligger inte några nämnvärda svårigheter att 

lagra och omhänderta de upptagna sedimenten, då dessa inte innehåller några 

toxiska substanser eller ämnen, utan utgör bara ”näring” till marken varför de 

kan deponeras på omkringliggande åkrar. 

Ordförande anger ”en tumregel” som anger att det är lika dyrt att ta upp 

sediment från sjö/hav som det är att handha sedimenten i deponi för att bli av 

med vattnet. TS-halten torde ligga mellan 20-25% för sedimenten utmed 

kustremsan i Torsås kommun. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ge sekreteraren i uppdrag att översända till Assar Johansson, vilka 

medlemsföreningar som har visat intresse för sedimentpumpning. 

 Justera denna paragraf omgående. 

 

Vid överläggningen den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka punkter 

som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka 

punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Sekreteraren redogör för att det inkommit vidarebefordrat mail 2012-12-05, som 

återfinns i diariet med samma datum, från Jan Mannelqvist, Björkenäs 

Stugförening med följande lydelse… 

”Vi är intresserade av slamsugning vid bad och båtplats”. 

Sekreteraren redogör vidare för att det inkommit mail 2012-12-20, som återfinns 

i diariet med samma datum, från Assar Johansson, entreprenör och förare av 

Truxormaskinen i Torsås kommun med följande lydelse… 

 

”Vill tala om att sedimentpumpen är beställd. De som vill använda den bör så 

snart som möjligt ansöka om tillstånd. Jag tror att ansökningsförfarandet är lite 

annorlunda jämfört med vassklippning. Fråga gärna Rune Fransén om råd”. 

Sekreteraren har även varit inne på kommunens hemsida och tagit del av Bygg- 

och miljönämndens sammanträdesprotokoll 2012-11-14, § 140 resp.  

2012-12-12, §§ 145 och 146, vilka finns i diariet med samma datum. 

 

I protokollet från den 12 december 2012, § 146 med rubriken ”tillbehör till 

Truxor DM 5000” har Bygg- och miljönämnden beslutat ”att godkänna förslag 

om att köpa in ett muddringsaggregat”. 

 



Assar Johansson har i mail 2013-01-06, som finns i diariet med samma datum,  

besvarat sekretariatets mail daterat den 5 januari 2013 med följande lydelse… 

 

Hej Kåge! 

Doropumpen finns nu hemma. Den är inte av samma typ som visades i Ängaskär. 

Denna pump är försedd med en kultivator och är 80 cm bred. 

Jag har också fått förlängt förtroende med 3 år. Där ingår även drift och underhåll. 

Skulle vilja provköra Doropumpen på ett litet lämpligt ställe. Har ni några förslag? 

Jag antar att en ansökan måste in till länsstyrelsen vore bra om du tog upp det med 

Rune Fransén. Önskar en god fortsättning/Assar. 

 

 

Vid överläggningen den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka punkter 

som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka 

punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Ordföranden konstaterar att de olika medlemsföreningarna kommit olika långt i 

  sitt miljöarbete, inte minst då det gäller exempelvis kontakter med myndigheter 

  för att erhålla olika typer av tillstånd för vattenverksamhet för miljöförbättrande 

  kustnära åtgärder. 

 

Ordföranden påpekar vikten av att ansvaret för alla miljöförbättrande åtgärder 

  som både föreslås och senare skall genomföras, inklusive olika typer av tillstånd 

  ligger på de olika Samfällighetsföreningarna tillika medlemsföreningarna i 

  Kustmiljögruppen. 

Det är dock viktigt att i detta sammanhang påpeka att Kustmiljögruppen som 

  paraplyorganisation för medlemsföreningarna via kontakter och information 

   håller dessa väl uppdaterade vad som gäller, inte minst inom regelområdet, för 

  kustnära miljöåtgärder. Assar Johansson lyfter i sitt mail 2013-01-06 mycket 

  tydligt fram sina tankar på detta område. 

 

Sekreteraren framhåller vikten av att Kustmiljögruppen tar fram en enklare form 

av ”att tänka på” information när det gäller slamsugning.  

Denna information bör och kan t.ex. innehålla… 

 

 Tillståndsgivning (muddring och förvaring) 

 Hur går man tillväga? 

 Finns det särskilda tider för muddring? 

 Särskilt känsliga naturområden 

 Förvaring av sediment 

 Vad kostar det? 

 



Förankring och feedback av ”att tänka på informationen” måste givetvis ske 

med Torsås kommun. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge Rune Fransén och Roland Blomqvist i uppdrag att ta fram en enklare 

form av ”att tänka på” information till medlemsföreningarna, då det gäller 

slamsugning med hjälp av den nyinköpta slamsugningspumpen till Truxorn. 

 Förankring och feedback av ”tänka på informationen” skall ske i samråd med 

Torsås kommun. 

 ”Tänka på” informationen skall distribueras ut till medlemsföreningarna av 

sekretariatet via mail. 

 

Vid dagens överläggning den 26 februari 2013 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

På sidan 15 ”det sista blåa stycket” skriver Assar Johansson ” Skulle vilja provköra 

Doropumpen på ett litet lämpligt ställe. Har ni några förslag? 

 

Ordföranden åtar sig att kommunicera med Roland B via mail och telefon, då 

det gäller att ta fram en enklare form av ”att tänka på information”, när det 

gäller slamsugning utmed kustremsan, med beaktande av de punkter som 

styrelsen fattade beslut om den 15 januari 2013. Deadline skall vara den 1 april 

2013. 

 

Ordföranden redogör för sina samtal med Johan Wendell på Länsstyrelsen i 

Kalmar som i korthet innebär att, Kustmiljögruppen kan koordinera och upprätta 

en gemensam ansökan till Länsstyrelsen för de medlemsföreningar som så 

önskar och ligger helt i linje med Kustmiljögruppens policy som 

paraplyorganisation för medlemsföreningarna. 

 

En gemensam ansökan för flera medlemsföreningar begränsas dock av att den 

maximala ytan som en ansökan kan omfatta är 3 000 m
2
.  

 

Det föreligger inga hinder för de medlemsföreningar som så önskar att lämna in 

egna ansökningar. Varje ansökan kostar ca 1 400 kronor. 

 

 

 



Styrelsen beslutar att 

 

 Ge Rune Fransén och Roland Blomqvist i uppdrag att komma med förslag på 

och ta fram en enklare form av stomme till en ”att tänka på” information 

och/eller mall, lathund till medlemsföreningarna, då det gäller slamsugning 

med hjälp av den nyinköpta slamsugningspumpen till Truxorn. 

 Förankring och feedback av ”att tänka på informationen” och/eller mallen, 

lathunden skall ske i samråd med Jan Andersson operativ miljöchef vid 

Torsås kommun, vilket torde vara det mest pratiska och skall bland annat ge 

svar på de frågor som styrelsen fattade beslut om på sitt styrelsesammanträde 

den 15 januari 2013. 

 Kustmiljögruppens ordförande Rune Fransén erbjuder sig att samordna 

ansökningshandlingarna till Länsstyrelsen i Kalmar från de 

medlemsföreningar som så önskar. En samordning av ansökningsförfarandet 

vad avser muddring innebär en avsevärt lägre kostnad för varje 

medlemsförening. 

 ”Att tänka på” informationen och/eller mallen, lathunden har en ”dead-line” 

per den 1 april 2013. 

 Ge Rune Fransén i uppdrag att undersöka möjligheten till ett flerårigt 

tillstånd för muddring med Länsstyrelsen i Kalmar. 

 Ge Rune Fransén i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett ev. 

samrådsförfarande, istället för tillståndsförfarande med Länsstyrelsen i 

Kalmar, då det gäller muddring. 

 Ge sekretariatet i uppgift att distribuera via mail beslutsparagrafen 13042 

”Användningsområde för sedimentpump” till medlemsföreningarna i 

avvaktan på ”att tänka på informationen” färdigställs. 

 Föreslå Assar Johansson att provköra Doropumpen inom den södra delen av 

Norragårdens Samfällighetsförening dock under förutsättning att tillstånd 

erhålls av markägaren – syskonen Jonsson. 

 Ge sekretariatet i uppgift att meddela medlemsföreningarna, när en 

provkörning av Doropumpen kommer att ske av Assar Johansson, så att 

representanter från de olika medlemsföreningarna får möjlighet att se hur det 

går till och därmed skapa sig egna erfarenheter.  

 Justera denna paragraf omgående. 

 

 

 

 


