
 

Viktig information till Kustmiljögruppens 

medlemsföreningar 

 
Bästa Medlemsförening! 

Vi närmar oss nu den härliga tid på året då båtar och friluftsliv återigen står högt på dagordningen. 

Torsås kommun ställer även i år upp med gratis vasslåtter till föreningarna som sedan ansvarar för 

omhändertagandet av den slagna vassen. 

Nytt för i år är, att man måste göra en anmälan till kommunens Bygg och miljönämnd, om var den 

slagna vassen kommer att mellanlagras samt på vilket sätt den kommer att tas omhand efter 

mellanlagringen. 

Vassen ska tas omhand enligt villkor som Länsstyrelsen och kommunen har angett, i första hand i ett 

lokalt kretslopp genom mellanlagring (kompostering) under en begränsad tid och därefter 

exempelvis tillföras åkermark. 

Vassen kan även transporteras på föreningens bekostnad till KSRR för omhändertagande. Önskas 

vassen tas omhand på annat sätt, till exempel genom att använda den som energikälla i godkända 

förbränningsanläggningar, ska även detta göras genom anmälan till Bygg och miljönämnden.  

 

Se PM på Kustmiljögruppens hemsida 2015-03-20 Martin Storm och John Bräutigam, se även 

följebrev från John Bräutigam genom att klicka på länken nedan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/vasslatter-och-omhandertagande-av-vass-sasongen-2015/  

Schemaläggningen av vasslåtter för föreningarna kan endast ske efter att godkänd anmälan gjorts till 

kommunen och att giltiga tillstånd finns från Länsstyrelsen.  

Klicka på länken nedan för att se vilka föreningar som har alla tillstånd godkända för 2015 per den 30 

april.  

Föreningar som både har tillstånd av Länsstyrelsen och Torsås kommuns godkännande att klippa 

och omhänderta vass för säsongen 2015. (PDF) Informationen ovan grundar sig på uppgifter 

lämnade av föreningarna per den 30 april 2015.  

De föreningar som har för avsikt att slå vass och inte anmält till kommunen hur de tänker ta hand 

om den slagna vassen 2015 ombeds att göra detta omgående, i annat fall kommer de inte att 

kunna schemaläggas för vasslåtter. 

Vårhälsningar 

Pia Prestel  

Ledamot i Kustmiljögruppens styrelse 

Ansvarig för vasslåtter 2015 
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