
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i 

                          Södra Kärr.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

                       Lena Peribert, kassör 

                          Kennert Täck, ledamot 

                               Pia Prestel, ledamot 

                          Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

  Övriga deltagare:  

                                           Robert Briland, icke tjänstgörande ersättare 

 

 

§ 15079  Yttrande och synpunkter på ”Tematiskt tillägg till översiktsplan för vatten- och 

avlopp i Torsås kommun” 

 

Sekreteraren meddelar, att det 2015-03-05, inkommer handling från Bygg- och 

Miljönämnden i Torsås kommun med rubriken ”Kungörelse”, som återfinns i 

diariet med samma datum. 

 

2015-03-05 

Inkommer handling per post till Kustmiljögruppens sekretariat med rubriken 

KUNGÖRELSE (PDF) – TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN 

FÖR VATTEN-OCH AVLOPP för yttrande och synpunkter från Bygg- och 

Miljönämnden i Torsås kommun. 

   Av ”Kungörelsen” framgår… 

    Planförslaget omfattar vatten- och avloppsverksamhet för hela Torsås 

    Kommun. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Tematiskt-tillagg-till-oversiktsplanen-for-vatten-och-avlopp.pdf


  En översiktsplan antas alltid medföra betydande påverkan på miljön, hälsan 

                 och hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför en miljö- 

                   konsekvensbeskrivning har upprättats. 

Ett möte för att diskutera, ställa frågor och lämna synpunkter på VA-planens 

innehåll med berörda tjänstemän kommer att hållas den 23 mars 18.00 i foajén i 

Nya kommunhuset, Kalmarvägen 4, Torsås. 

 

Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida www.torsas.se  

Den som önskar handlingar i pappersformat eller som önskar mer information 

kan vända sig till planarkitekt Fredrika Ternelius 0486-332 05 eller VA-chef 

Nina Johansson 0486-332 15. 

  Synpunkter på förslaget kan lämnas till Bygg- och Miljönämnden, Torsås 

                  kommun, 385 25 Torsås eller samhallsbygginfo@torsas.se  

  Synpunkter skall ha kommit in till Bygg- och Miljönämnden senast måndagen 

                    den 4 maj 2015.  

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Sekreteraren meddelar ledamöterna att Kustmiljögruppen översänt via mail  

              2014-03-06 genom sin ordförande John Bräutigam remissvar på ”Tematiskt 

              tillägg till Översiktsplanen – VA-plan, som återfinns i diariet med samma datum. 

 

 2014-03-06 

             Kustmiljögruppen översänder via mail (PDF) via sin ordförande John Bräutigam 

               föreningens remissvar (PDF) på ”Tematiskt tillägg till Översiktsplanen – VA- 

                   plan”. 

 Kustmiljögruppen erbjuds nu möjligheten att ytterligare vid ett möte att diskutera, 

                   ställa frågor och lämna synpunkter på VA-planens innehåll med berörda 

               tjänstemän den 23 mars 18.00 i foajén i Nya kommunhuset, Kalmarvägen 4, 

                 Torsås. 

Ordföranden delger ledamöterna att han tagit del av remissinstansernas tankar och 

synpunkter på det ”tematiska tillägget till VA-planen”.  

Fortfarande är det ”tematiskatillägget till VA-planen” just en plan som namnet 

anger, men anger inte på vilket eller vilka sett som planen skall genomföras.  

 

Enligt kommunens sett att se på det fortsatta arbetet med VA-planen så sker det i 

ett antal steg, där det första nu är att kommunfullmäktige under våren 2015 tar 

beslut om det ”tematiska tillägget till VA-planen”, därefter kommer arbetet att 

inriktas på ett antal åtgärdsplaner för VA-planens realiserande. 

http://www.torsas.se/
mailto:samhallsbygginfo@torsas.se
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Läst-remissvar-tematiskt-tillägg-till-Översiktsplanen-VA.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Remiss-svar-från-Kustmiljögruppen-ang.-Översiktsplanen-Torsås-Kommun-2014-03-06.pdf


  

 Styrelsen beslutar att 

 Kustmiljögruppen i nuläget inte har mer att tillföra remissarbetet, varför det 

inte känns meningsfyllt ”att tycka till en gång till”. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 


