
Politiskt seminarium 

Torsås 25 februari 2015 



Ett gott liv i en livskraftig kommun 
• Nya politiker  

• Ny politiskt majoritet 

• Lära känna varandra 

• Fortsätta samverkan mellan Torsås 
kommun och Kustmiljögruppen 

• Lyfta några vattenmiljöfrågor 

• Med utgångspunkt från styrdokumenten  



Ett gott liv i en livskraftig kommun 

• Dialog och diskussion 

• Lyfta fram möjligheter 

• Idéer om hur vi kan göra framsteg 

• Inte svar idag 

• Vi har fyra år framför oss – låt oss ta 
tillvara dom 



Jordens vatten 

• Ungefär 2,5 procent är sötvatten 

• Resten är saltvatten i haven 

• Av sötvattnet är det mesta (87%) bundet i 
inlandsisar, glaciärer, i marken eller på annat 
sätt som gör att vi människor inte kommer åt 
det 

• Samma vatten nu som förr – ingen gör nytt 
vatten 
Källa: ”Vatten som livsmiljö och resurs”, ett läromedel som WWF tagit 
fram med stöd av Sida. Miljöinformation AB 2004 



Miljökvalitetsmålen 

• Plattformen för det svenska miljöarbetet är 
sedan 1999 de 16 miljökvalitetsmål som 
Riksdagen beslutat om  

• Det övergripande målet är att alla stora 
miljöproblem ska vara lösta inom en 
generation (”generationsmålet”), och detta 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser 



Når vi dessa 6 vatten-miljömål i 
Kalmar län till 2020 med nuvarande 

takt på insatser? 
• Ingen övergödning – Nej! 

• Levande sjöar och vattendrag – Nej! 

• Grundvatten av god kvalitet – Nej! 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård – 
Nej! 

• Myllrande våtmarker – Nej! 

• Ett rikt växt- och djurliv – Nej! 

                             



Grundvatten/Dricksvatten 



Grundvatten/Dricksvatten 

• Vi behöver långsiktigt skydda 
grundvattenförsörjningen både vad avser 
tillgång och kvalité ur ett 
flergenerationsperspektiv 



Kommun Kommunalt vatten Enskilt vatten 

Borgholm 68 32 

Mörbylånga 76 24 

Västervik 85 15 

Hultsfred 83 17 

Vimmerby 75 25 

Oskarshamn 89 11 

Högsby 65 35 

Mönsterås* 80 16 

Nybro 80 20 

Kalmar 85 15 

Emmaboda 80 20 

Torsås 55 45 
* Ca 4% av hushållen har allmänt vatten som distribueras vidare av enskilda VA-samfälligheter. 
Källa: Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län 2013. Länsstyrelsen i Kalmar län 
 

Andelen hushåll som har allmänt  
vatten respektive enskilt vatten 
 



Dricksvatten 



Dricksvatten 

• Kommunens viljeinriktning är att allt 
dricksvatten inom kommunen skall vara 
tjänligt 

• Bygg- och miljönämndens protokoll 2013-01-
23 om ”Kolla din Brunn”: ”Endast en liten del 
av proverna var tjänliga…” 

• Hur kan vi ta denna fråga vidare i enlighet 
med kommunens viljeinriktning? 



Enskilda avlopp 



Enskilda avlopp jan 2015 

• Totalt antal – 1910 st 

• Under utredning, föremål för åtgärd – 1473 st 

• Arbetet bedrivs systematiskt  

• Lång väg att gå – inget enkelt jobb 

 



Dagvatten 



Dagvatten 

 

• Ta omhand dagvattnet lokalt och så nära 
källan som möjligt för att säkerställa att 
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås 

• Tillämpa strategiskt miljömålsarbete i framför 
allt planprocessen   

 



Avloppsvatten 



Avloppsvatten 

• Bergkvara reningsverk  - avskilt slam innehåller 
mycket näringsämnen 

• Hur kan avloppsslammets innehåll av 
näringsämnen tas tillvara som en resurs?   

 



Kustvatten 



Kustvatten 

• Grunda produktiva havsmiljöer med viktiga 
lek- och uppväxtområden är starkt hotade 

• Övergödning är fortfarande ett av de stora 
hoten mot kustens miljöer där djur förökar sig 

• Ingen av Kalmar läns kustvattenförekomster 
har god ekologisk status 

• Det finns metoder för ökad vatten- och 
syreomsättning  

 



Kustnära boende 



Kustnära boende 

• Hur kan vi får mer kustnära boende utan att 
det kommer i konflikt med natur- och 
kulturvärden?  

• Medborgardriven havsförvaltning – samarbete 
och helhetssyn 

 



Kustnära boende 

”Att anlägga bostäder och 

fritidshusbebyggelse i kustområdet utgör 

kommunens största möjlighet att 

 attrahera människor till att 

flytta till kommunen” 
Från Översiktsplan för Torsås Kommun 2010 



Vi kunde vara många fler… 

…som då också bryr sig om miljön… 
 

”För ett gott liv i en livskraftig kommun” 
 

…som bor här, som handlar här... 

…som betalar skatt här… 



Vägen framåt 

• Alla kan göra något!  

• Alla kan göra skillnad! 

• Sitta på läktaren eller vara ute på 
spelplan? 


