
KALLELSE
Kommunfullmäktige

Plats och tid för
sammanträdet Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, 2019-12-09, klockan 18:00

Eva-Lena Israelsson / Jens Odevall
Ordförande Sekreterare

  

Utses att justera: ………………………………………………………………….

Plats och tid för 
justeringen: Kommunledningsförvaltningen i Borgholm ……/…… 2019

___________________________________________________________________________

ÄRENDEN Sid

1 Godkännande av kungörelse

2 Godkännande av dagordning

3 Allmänhetens frågestund (max 20 min)

4 Information revisorerna (max 20 min)

5 Information från miljö- och hållbarhetsberedningen (max 20 min)

6 Information från kommunchefen; Nytt särskilt boende på Ekbacka

7 Information från Kommunchefen; Samarbete med Mörbylånga 
kommun

8 Avsägelse politiska uppdrag 2019-2022; Jennie Engstrand (S) 
ledamot socialnämnden

2018/218 
116

3

9 Antagande av taxor; justering av taxa för förhandsbesked - plan och 
bygglov, timtaxa miljötillsyn och livsmedelskontroll samt taxa för 
serveringstillstånd, tobakstillstånd och tillsynsavgift

2019/228 
406

4-27

10 VA-taxa 2020 2019/232 
361

28-44

11 Taxa Återvinning och Avfall 2020 2019/215 
346

45-84

12 Reviderad renhållningsordning för Borgholms kommun; avfallsplan 
och avfallsföreskrifter

2019/214 
459

85-207

13 Utökad budgetram 2020 för utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen/socialnämnden; Årsplan med budget 2020

2019/69 
041

208-213
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14 Begäran om tilläggsbudget, kommunstyrelsen; ökning av budgetram 
för KS: Överförmyndarnämnden

2018/128 
041

214-215

15 Antagande av detaljplan Solberga 3:1 med flera fastigheter, 
Solbergamarken

2015/36 
214

216-297

16 Godkännande av exploateringsavtal, detaljplan Solberga 3:1 med 
flera fastigheter Solbergamarken

2015/36 
214

298-391

17 Revidering av förbundsordningen och reglemente, Ölands 
kommunalförbund

2019/132 
003

392-405

18 Policy för medborgardialog 2019/216 
003

406-415

19 Godkännande av delårsrapport 2019; Ölands kommunalförbund 2018/287 
041

416-455

20 Godkännande av delårsrapport; Kalmarsunds gymnasieförbund 2018/283 
041

456-480

21 Motion (SD) - inför generellt tiggeriförbud i de allmänna lokala 
ordningsförskrifterna i Borgholms kommun

2019/147 
109

481-483

22 Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen 2018/97 
109

484-486

23 Motion (Per Lublin ÖP) - införande av begränsat tiggeriförbud 2019/169 
109

487-489

24 Motion (Per Lublin ÖP) - införande av tillståndsplikt för tiggeri på 
offentlig plats

2019/171 
109

490-492
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Magdalena Widell

Ämne: VB: Avsägelse av ledarmot socialnämnden 

 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Jennie Engstrand  
Skickat: den 25 november 2019 21:34 
Till: Magdalena Widell 
Ämne: VB: Avsägelse av ledarmot socialnämnden  
 
 
________________________________________ 
Från: Jennie Engstrand 
Skickat: den 25 november 2019 08:30 
Till: Marie-Louise Johansson 
Ämne: Avsägelse av ledarmot socialnämnden 
 
Jag Jennie Engstrand (S) är tacksam för de år jag varit ledarmot i Socialnämnden och fått ta del av 
Socialförvaltningens verksamheteter som gör ett fantastiskt arbete. Sedan en tid behöver jag mer tid för 
mitt ordinarie arbete, därav avsäger jag mitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden. 
 
Med vänlig hälsning 
Jennie Engstrand 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 191

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 191 Dnr 2019/228 406 KS

Antagande av taxor; plan och bygglov, timtaxa miljötillsyn och livsme-
delskontroll samt taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd och till-
synsavgift

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta reviderad taxa för förhandsbesked för bebyggelse med enskilt avlopp en-
ligt förslag. 

Ärendebeskrivning
Vid förhandsbesked på landsbygden måste det, utöver sedvanlig lokaliseringspröv-
ning, under handläggningen klargöras förutsättningarna för att kunna anlägga en en-
skild avloppsanläggning. I dagsläget täcker inte taxan de utredningsresurser som 
krävs för att göra detta. I snitt tar detta ca 3 timmar per ärende, varför taxan för den-
na typ av ärenden bör justeras så att en kostnad motsvarande denna tid påförs varje 
ärende, se tabell 7 i Förslag till Plan- och bygglovtaxa för 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-15
Förslag till Plan- och bygglovtaxa 2019-11-15
Miljö- och byggnadsnämnden § 222 2019-11-22

Dagens sammanträde
Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag.

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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2019-11-15

Förslag till Plan- och bygglovtaxa 

§ 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen. 
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller bestämmelser meddelade 
med stöd av denna lag eller med anledning av EU:s förordningar inom Plan- och bygglagens 
tillämpningsområde eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att 
täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte 
momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och 
bilagor.

§ 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) ger möjligheter för miljö- och byggnadsnämnden att ta ut 
en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, 
framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Miljö- 
och byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och 
ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och 
kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I ärenden om 
detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant behövs.

Miljö- och byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att 
upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad 
eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning eller 
annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna.

§ 3 ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM TAXA

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om laglighets-prövning 
(kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten 
inom tre veckor från den dag då protokollsjusteringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Beslut om taxa behöver inte vinna laga kraft innan taxan börjar tillämpas. 

Taxan gäller från och med 1 juli 2011.

§ 4 AVGIFTSBESLUT I ENSKILDA ÄRENDEN

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på miljö- och byggnadsnämnden. 
Beslut om avgift kan fattas av tjänstemän endast efter delegation.

§ 5 MERVÄRDESSKATT

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Mervärdesskatt tas 
däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa.

§ 6 AVGIFTSBESTÄMNING

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ansökan eller, om särskilt beslut inte 
fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. Finner miljö- och byggnadsnämnden 
att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta 
om detta eller tjänsteman med delegation för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Om en 
åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar miljö- och byggnadsnämnden om 
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skälig avgift grundad på tidersättning. Vid tidersättning kan också ersättning för resa utgå.

§ 7 BETALNING

Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den 
förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen 
tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott.

Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell 
bygglovavgift

§ 8 ÖVERKLAGANDE AV AVGIFTSBESLUT I ENSKILDA FALL

Varje beslut om debitering förses med en information om hur man överklagar. Miljö-och 
byggnadsnämndens beslut om avgift kan enskilda fall överklagas enligt 13 kap 3 § plan- och 
bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till miljö- och 
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet.

§ 9 BERÄKNING AV TAXA

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas 
som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), 
om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och 
komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Vid tidersättning tas kostnad för 
administration ut med minst en timme.

§ 10 AVRÄKNING

För startbesked gäller om sökanden så begär att miljö- och byggnadsnämnden ska återbetala i förskott 
erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och 
projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift 
ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska 
ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. preskription sker efter 
tio år.

§ 11 ANTAGANDE AV TAXA

Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändring av taxans konstruktion, 
omfattning och faktorer.

Dock får miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår justera PBB i taxan.

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

HF Handläggningsfaktor

KOM Faktor för kommunicering

KF Kartfaktor

mPBB "Milliprisbasbelopp", en tusendels prisbasbelopp

N Justeringsfaktor 1.0

MF Mätningsfaktor

N Justeringsfaktor

NKF Nybyggnadskartefaktor

OF Objektfaktor

PLF Planavgiftsfaktor

UF Utstakningsfaktor
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Grundprincip för beräkning av avgift: Faktorer x mPBB x N.

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). 
Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 
Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 
Kartavgift beräknas efter markarean.

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny 
plats.

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och 
avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, 
utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i 
tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger.

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska beräkningsregler och definitioner 
enligt plan- och byggförordningen tillämpas.

 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
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Grundavgifter, objekts- och handläggningsfaktorer

Tabell 1 Kommentar

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). Här följer de olika 
tabeller och förklaringar som utgör taxan.

* I separat ärende, t ex carport, taktäckta uteplatser, skärmtak, glasade uteplatser/växthus, 
transformatorbyggnader och liknande.

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA.

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders 
totala BTA och OPA enligt tabell 1.

Tabell 1 Objektsfaktorer
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska 
multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.

Area (m²) - BTA + OPA OF

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader - Bruttoarea

0-49 4

50-129 6

130-199 8

200-299 10

300-499 14

500-799 20

800-1199 26

1 200-1 999 36

2 000-2 999 46

3 000-3 999 56

4 000-4 999 64

5 000-5 999 72

6 000-7 999 85

8 000-9 999 100

10 000-14 999 125

15 000-24 999 170

25 000-49 999 235

50 000-100 000 400

Mycket enkla byggnader < 49 m²* 2
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Tabell 2 Tidersättning

Lönenivå Timpris

-21 999 700

22 000-27 999 850

28 000-33 999 900

34 000-39 999 1000

40 000-45 999 1100

46 000- 1200

Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra
Denna taxa används när kommunicering krävs. Avgift = KOM x mPBB x N 

Kommentar KOM

Sakägare 1-5 40

Sakägare 6-9 60

Sakägare 10- 120

Kungörelse + faktisk annonskostnad 80

Kungörelse av beslut i Post- och 
Inrikestidning + faktisk annonskostnad 5

Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov
Avgift för bygglov = summan av alla tillämpliga HFI x OF x mPBB x N (OF enligt tabell 1)
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter

Åtgärd Handläggningsfaktor HF1

Administration inkl. arkivering 7

Planprövning
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 
förhandsbesked

3

Byggnaden
Placering, yttre utformning och färgsättning Använd-barhet 
och tillgänglighet

7

Planprövning- liten avvikelse 5

Lämplighetsprövning/Lokaliseringsprövning Utanför 
detaljplan 8

Tomten 
Tomts ordnande inkl. utfart och parkering
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och 
dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten 
Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning 
Besiktning (platsbesök)

7
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N (OF enligt tabell 1 alt 2)

Åtgärd Handläggningsfaktor HF2

Administration inkl. arkivering och registrering av 
kontrollansvarig 7

Startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av 
kontrollplan 10

Startbesked och fastställande av kontrollplan 5

Startbesked (gäller även påbörjande av rivning) 3

Arbetsplatsbesök 5

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5

Slutsamråd inkl. slutbesked 6

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3

Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF2, dvs. full startbeskedsavgift ska debiteras

Åtgärd Avgift

Ändring i lov  * 30 mPBB

Ändrad användning 70 % av bygglovavgiften (berörd del)

Tidsbegränsat bygglov 75 % av bygglovavgiften

Tidsbegränsat bygglov, säsong 50 % av bygglovavgiften

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 50 % av bygglovavgiften

Förnyelse av lov = ny prövning 80 % av bygglovavgiften

*Utgår då åtgärden  inte längre är lagenlig.
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Planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked

Tabell 7 Kommentar

Enkel åtgärd:
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande 
högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 
250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 m² eller 
ändrad markanvändning till något av ovanstående.

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 
samma karaktär.

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande.

Medelstor åtgärd:
Men medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som 
inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 

Stor åtgärd:
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter 
eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m² bruttorarea eller övriga 
projekt omfattande mer än 20 000 m² markarea eller ändrad användning till något 
av ovanstående.

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande.

Tabell 7 Avgift för besked

Typ av besked Avgift

Förhandsbesked (kommunalt avlopp) 100 mPBB (*N)/tomt

Förhandsbesked (enskilt avlopp) 100 mPBB (*N)/tomt + 2700

Planbesked (enkel åtgärd) 200 mPBB (*N)

Planbesked (medelstor åtgärd) 300 mPBB (*N)

Planbesked (stor åtgärd) 400 mPBB(*N)

Villkorsbesked Tidsersättning (minst 1 tim)
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Planavgifter

Tabell 8 Planavgift
Planavgift = mPBB x OF x PF x N 
OF sätts enligt tabell 1 t.o.m 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1000 m²

Planfaktor (PF)
Nybyggnad

Planfaktor (PF) 
Tillbyggnad

Planfaktor (PF)
Ändring av annan 
anläggning än byggnad

Områdesbestämmelser 100 60 60

Detaljplan (PBL) inkl. 
program 220 100 100

Fastighetsrättsliga åtgärder i 
detaljplan 80 40 40

Tabell 8 Planavgift för enbostadshus
Avgift = mPBB x PF x N 

Objekt PF Nybyggnad PF Tillbyggnad/Ändring

Enbostadshus (oberoende av area) 1 200 600

Tabell 8 Kommentar

Planavgiften kan endast tas ut för ärenden som berör PBL-planer (planer som antagits enligt plan- och 
bygglagen). Planavgift för detaljplan och områdesbestämmelser används endast i de fall planavtal ej 
tecknats.

Tabell 8 Planavgift 
Används vid nybyggnation inom äldre detaljplaner mellan 87-2011.
Planavgift = mPBB x OF x 0,5 PF x N (OF enligt tabell 1) 
Bruttoarea (BTA) > 10 000 m2 ger OF =130
Bruttoarea (BTA) < 300 m2 ger OF = 8

Objekt PF

Områdesbestämmelser 25

Detaljplan (PBL) 50

Tabell 9 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig
Avgift = HF x mPBB x N. Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser. 

Åtgärd HF

Godkännande 25

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen.

Åtgärd Tidersättning

Medgivande eller förbud att använda hiss Antal timmar (minst 1 tim.)
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Bygglov- och anmälanavgifter

Tabell 11 Kommentar

Tabellen gäller för "standardärende" inom detaljplan, utan avvikelse och kommunicering.

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som miljö- och byggnadsnämnden vidtar i 
samband med bygglov respektive startbesked. Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF.

Tabell 11 Nybyggnad - Bygglovavgift
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). 

Area (m2) - BTA + OPA OF HF1 HF2

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader

Mycket enkla byggnader < 
49 m2* 2 20 20

0-49 4 24 28

50-129 6 24 28

130-199 8 24 28

200-299 10 24 28

300-499 14 24 28

500-799 20 24 28

800-1199 26 24 28

1 200-1 999 36 24 28

2 000-2 999 46 24 28

3 000-3 999 56 24 28

4 000-4 999 64 24 28

5 000-5 999 72 24 28

6 000-7 999 88 24 28

8 000-9 999 100 24 28

10 000-14 999 125 24 28

15 000-24 999 170 24 28

25 000-49 999 235 24 28

50 000-100 000 400 24 28

Tabell 11 Kommentar

Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större 
fritidshus än 80 m² är dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför föreslås 
lika avgift som för permanenthus.
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Tabell 11 Nybyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive 
startbesked. 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2

Bostadshus/fritidshus 6-10 24 28

Fritidshus 40-80 m2 4 21 28

Gäststuga med 
bostadsfunktioner <40 m2 4 21 28

Vindsinredning < 199 m2 17 28

Stor, enkel byggnad, 
oisolerad lagerhall > 600 m2

30 % av 
bygglovavgift 24 28

Komplementbyggnader

Komplementbyggnad, 
garage, carport, förråd (eget 
ärende)

<50 m2 2 17 13

Komplementbyggnad, 
garage, carport, förråd (eget 
ärende)

>50 m2 4 17 15

Källsorteringsbehållare/grupp 
Sopskåp, sophus 4 14 15

Tabell 12 Tillbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N. Bygglov inklusive startbesked 
Ytterligare intervall se tabell 1

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2

Huvudbyggnad

Tillkommande yta 
BTA ≥15 m2 3 14 10

Tillkommande yta 
BTA 16-49 m2 4 17 15

Tillkommande yta 
BTA

50-129 m2
6 17 28

Tillkommande yta 
BTA 130-199 m2 8 17 28

Tillkommande yta 
BTA 200-299 m2 10 17 28

Tillkommande yta 
BTA

300-499 m2

12 17 28

Tillbyggnad komplementbyggnader

Typ: garage, carport, 
förråd Oavsett storlek 2 14 13

Tillbyggnad fritidshus < 50 m2 4 14 13

Tillbyggnad växthus, 
lusthus m.m. oisolerat > 15 m2 2 14 13

14
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Tabell 12 Tillbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N. Bygglov inklusive startbesked 
Ytterligare intervall se tabell 1

Burspråk 2 14 13

Takkupa 2 14 13

Tabell 13 Enkla byggnader
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N. För dessa åtgärder ges startbesked i samband med lov.

Typ Yta BTA OF HF1 HF2

Kolonistuga < 40 m2 2 14 15

Nätstation/pumpstation Oavsett storlek 4 14 13

Växthus, lusthus och 
likn. oisolerat

> 15 m2 men < 50 
m2 2 14 13

Rullstolsgarage förråd 
m.m. Oavsett storlek 2 14 13

Kiosk, manskapsbod 
m.m. Oavsett storlek 4 17 15

Sommarveranda, 
restaurang Oavsett storlek 4 17 23

Tabell 14 Övriga Åtgärder
Bygglovavgift = mPBB x HF1 x N. Ingen HF2 i dessa ärenden.

Objekt Yta BTA HF1

Balkong 1-5 st 65

Balkong >5 st 130

Inglasning av balkong 1-5 st 65

Inglasning av balkong >5 st 130

Inglasning av uteplats/ uterum oavsett storlek 65

Skärmtak < 30 m2 50

Skärmtak > 31 m2 100

Tabell 14 Övrigt
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HFl+HF2) x N. Bygglov inklusive startbesked. 
*Endast HF2 vid invändig installation

Objekt OF HF1 HF2

Fasadändring, mindre 2 11 10

Fasadändring, större 4 11 10

Bostadshiss - handikapp 
enbostadshus* 2 17 13

Hiss/ramp 4 17 15

Mur och eller plank vid 
enbostadshus 4 10

Mur och/eller plank -
 bullerplank/stabilitet -
oavsett material

6 14 15

15
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Tabell 14 Övrigt
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HFl+HF2) x N. Bygglov inklusive startbesked. 
*Endast HF2 vid invändig installation

Solfångare - ej på en- och 
tvåbostadshus 2 14 13

Frivilligt bygglov Avgift enligt normalt bygglov

16
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Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = mPBB x HF2 x N

Åtgärd HF2

Eldstad/rökkanal 25

Grundförstärkning enbostadshus 90

Grundförstärkning 200

Ventilationsanläggning enbostadshus 50

Ventilationsanläggning övriga 140

Ändring av bärande konstruktion/brandskydd, mindre 30

Ändring av bärande konstruktion/brandskydd, större 140

Stambyte 90

Sopsug 90

Fettavskiljare 30

Rivning utanför planlagt område 25

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 
Avgift = HF x mPBB x N
*Antagen av KF 2018-11-19 §220

Rivning HF

*Enklare byggnader < 25 m2 BTA 50

< 250 m2 BTA 100

250-999 m2 BTA 200

>1000 m2 BTA 400

Tabell 17 Kommentar 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. 
Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning.
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m² är avgiftsfri. Är skylten större än 
15 m² tas avgift ut enligt tabell.

Tabell 17 Bygglov för skyltar 
Avgift = HF x mPBB x N
Prövning ska ske som för byggnader. Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.

Åtgärd HF om liten påverkan på 
stads- eller landskapsbilden

HF om stor påverkan på 
stads- eller landskapsbilden

Skyltpelare, ljusramp, vepa < 10 m2 60 100

Skylt, skyltpelare, ljusramp > 10 m2 150

Skylt, mindre 20 40

Skylt Utöver den första i samma 
ansökan 20 20

17
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked
Avgiften tas enbart ut som tidersättning

Åtgärd Tidersättning

Marklov såväl schakt som fyllning Antal timmar (minst 25 mPBB)

 

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 
Avgift = (HF1+ HF2) x mPBB x N

Åtgärd Beskrivning HF 1 HF 2 Tidersättning

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 1 torn 250 Antal timmar (minst 1)

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod fler än 1 550 Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk 1 verk 550 Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk 2-4 verk 1 200 Antal timmar (minst 1)

Vindkraft 5-6 verk 2 500 Antal timmar (minst 1)

Tabell 20 Bygglov för anläggningar
Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, 
Golfbana, Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana.
Avgift = mPBB x (HF1 + HF2) x OF x N

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2

Anläggningens yta < 4 999 m2 60 24 28

Anläggningens yta 5 000-10 000 m2 80 24 28

Anläggningens yta > 10 000 m2 100 24 28

Parkeringsplats Antal timmar (minst 1)

Upplag/materialgård Antal timmar (minst 1)

Tunnel/bergrum Antal timmar (minst 1)

Anläggning i vatten

Brygga, såväl ponton 
som fast anlagd

för fler än 10/12 båtar, 
(annars ej byglov) 20 24 28

Småbåtshamn/Marina för fler än 10/12 båtar, 
< 5 000 m2 40 24 28

Småbåtshamn/Marina för fler än 10/12 båtar, 
> 5 000 m2 80 24 28

Utökning med brygga per brygga 5 24 28
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Brandfarliga och explosiva varor

Tabell 21 Kommentar

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t.ex. cisterner ovan mark 5 i 
oljehamn och likvärdig, laboratorier samt transporter i rörledning, förhandsbesked och andra åtgärder.

Tabell 21 Brandfarliga och explosiva varor m.m. 
Avgift tas ut enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även platsbesök.
Avgift = HF x mPBB x N 

Anläggning som förvarar kemisk 
produkt

Beskrivning HF

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 1 st 150

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 2-4 st 240

Restaurang med gasol 150

Skola ej laboratorie/industri 150

Bensinstationer

Bensinstation automat 240

Bensinstation m butik 300

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE innehavsskifte brandfarlig vara 20

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE vid innehavsskifte; explosiv vara inkl. 
godkännande av föreståndare 40

Förvaring; Explosiva varor samt 
godkännande av föreståndare 150

Mindre komplettering till gällande 
tillstånd 20

Mindre lackeringsanläggning 150

Avslag utan utredning 20

Avslag med utredning 150

Administrativa åtgärder 20

Tabell 22 Övriga ärenden
Avgift = mPBB x HF x N

Ärendetyp Beskrivning HF

Anstånd ingen avgift

Avslag bygglov, marklov, rivningslov, 
förhandsbesked Full avgift HF1 alt tidsersättning

Avvisa 20

Återkallad ansökan (avskrivet ärende) Tidersättning enl. tabell 2

 

19



16

Kartprodukter och mättjänster

Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs om miljö- och byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när 
nybyggnadskarta ska upprättas. 
Avgift = mPBB x NKF x N

Nybyggnadskarta NKF eller tidersättning Enkel nybyggnadskarta

Kartan innehåller fastighetsgränser, 
befintliga byggnader, planinformation, 
höjder och ev. anslutningspunkter. 
Höjder ingår inte i enkel 
nybyggnadskarta.

Enbostadshus/enstaka byggnad 
Oavsett tomtyta 150 100

Övriga byggnader; sammanbyggda en-
bostadshus, flerfamiljshus samt alla 
övriga byggnader och anläggningar. 
Tomtyta mindre eller lika med 1 999 
m2 .

150 100

2 000-4 999 m2 250 150

5 000-9 999 m2 350 200

10 000-15 000 m2 450 250

Tomtyta större än 15 000 m2 Skälighetsbedömning/nedlagd tid

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 
primärkarteområdet

Tidersättning Tidersättning

Granskning av nybyggnadskarta 10 10

Komplettering av nybyggnadskarta 40 40

Förhandskopia alt, preliminär 
nybygg-nadskarta Tidersättning Tidersättning

Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersättning

20
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Tabell 24 Kommentar

Avgiften för utstakning ska beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även om 
det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av 
grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband 
med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean 
(BYA+OPA) för varje hustyp för sig. I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix.

Utstakning kan utföras av miljö- och byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad 
mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.

Om utstakning utförs av annan än miljö- och byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för 
underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört 
arbetet. 

Tabell 24 Avgift för utstakning
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N

Beskrivning UF (Utstakningsfaktor)

Huvudbyggnad – nybyggnad (8 punkter)

1-199 m2 160

200-499 m2 200

500-999 m2 240

1000-1 999 m2 280

2 000-2 999 m2 320

Större än 3000 m2 360

Tillägg per punkt utöver 8 kan göras 10

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska beräknas för hela 
ärendet under förutsättning att det ingår i samma beslut. Tidersättning

Mindre tillbyggnader <24 m2 70

Utstakning av detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar Tidersättning

Grovutstakning Debiteras med 50% av priset för en vanlig utstakning.

Komplementbyggnad

<80 m2 70

>80 m2 120

Övriga byggnader 160

Tillägg per punkt utöver 8 kan göras 5

Övrig utstakning

Plank eller mur 50

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h)
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Tabell 25 Lägeskontroll
Avgift = mPBB x MF x N (Moms 25 % tillkommer)
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m².  Lägeskontroll utförs inte i ärenden <15 m².
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig.

Beskrivning Mätningsfaktor (MF)

Huvudbyggnad nybyggnad (8 punkter)

0-499 m2 90

500-999 m2 110

1 000-1 999 m2 130

2 000-2 999 m2 150

3 000-5 000 m2 170

Tillägg per punkt utöver 8 2

Komplementbyggnad - nybyggnad garage/ uthus till en- och tvåbostadshus (8 punkter)

50-199 m2 40

Tillägg per punkt utöver 8 1

Tillbyggnader – nybyggnad (8 punkter)

50-199 m2 40

200-1 000 m2 80

Tillägg per punkt utöver 8 1

 

Tabell 26 Kommentar

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och 
avgifter.

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift 
normalt avtal, som löper flera år.

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial 
överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). 
Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. Vid utskrift tillkommer 
kostnad för material.
Tabell 26 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information
Avgift per HA = mPBB x KF x N. För varje hektar utöver 3 hektar är avgiften 100 kr/hektar. Gäller även delinformation.
(Moms 6 % tillkommer)

Primärkarta - Innehåll i kartan Informationsandel i % KF

Gränser och Fastighetsbeteckning 30 8

Byggnader och övriga topografiska 
objekt 30 8

Vägar, järnvägar, adresser 20 5

Höjdinformation 20 5

All information 100 24

Enklare underlag för nybyggnad i 
samband med ansökan om bygglov 
(Benämns baskarta i prislistan)

13

22



19

Tabell 26 Övriga digitala kartprodukter

Beskrivning KF

Översiktlig karta 2

Stadskarta 2 000 kr

Stadsmodell 3D , digital

Byggnader med takkonstruktion 7,5

Byggnadskuber 5

Terrängmodell, ytor 6,25

Höjdgitter 5

Digitalt ortofoto

Upplösning (m/pixel)

0,1 0,1

0,2 0,05

0,5 0,0125

Karta/ortofoto/flygbild på papper - Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm²)

0-150 8

Över 150 12

Snedbild/fotografi
Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. Vid utskrift i större format tillämpas täckande 
utskrift samt eventuell tidersättning och materialkostnad.

Kommersiellt bruk (digital bild) 25

Privat bruk (digital bild) 6

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4

Digital adressinformation

Adresspunkt inkl koordinat 0,0125

  
Tabell 27 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
Avgift = mPBB x MF x N (Moms 25 % tillkommer)

Objekt MF

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt (minimum 
3 punkter per beställning) 10

Tabell 28 Utskrift 
Avgift p = mPBB x A x ÄF x N (Moms 6 % tillkommer)

Utskrift på papper 

Area (dm2) ÄF

Text och linjer 8

Täckande utskrift (ytor, raster) 16
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Tabell 29 Värdeintyg
Avgift = mPBB x HF. (Moms 25 % tillkommer)

Beskrivning HF

Värdeintyg för obebyggd tomt 25

Övriga värdeintyg Tidersättning
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-22 222

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 222 Dnr 2019-000009 BN

Miljö- och byggnadsnämndens taxa 2020, PBL-taxa

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslår kommunfullmäktiga att besluta att justera taxan för förhandsbesked 
för bebyggelse med enskilt avlopp enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Vid förhandsbesked på landsbygden måste det, utöver sedvanlig lokaliseringspröv-
ning, under handläggningen klargöras förutsättningarna för att kunna anlägga en en-
skild avloppsanläggning. I dagsläget täcker inte taxan de utredningsresurser som 
krävs för att göra detta. I snitt tar detta ca 3 timmar per ärende, varför taxan för den-
na typ av ärenden bör justeras så att en kostnad motsvarande denna tid påförs varje 
ärende, se tabell 7 i Förslag till Plan- och bygglovtaxa för 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2019-11-15
Förslag till Plan- och bygglovtaxa 2019-11-15

Dagens sammanträde
Ordförande frågar nämnden om den har för avsikt att föreslå kommunfullmäktige att 
anta förslag att justera taxan för förhandsbesked för bebyggelse med enskilt avlopp 
enligt förslag. 

Skickas till
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige

______________
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Miljö- och byggnadsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(52) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Paragrafer 
§§ 190 - 214 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 198 Dnr 2019-001474, 2019-000009 

Miljö- och byggnadsnämndens taxa 2020 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att  

 anta taxan för Plan- och Bygglovstaxan för 2020 Inga förändringar 
av Plan- och Bygglovstaxan (PBL) genomförs under 2020 utan 
avgifterna justeras efter Prisbasbeloppet för 2020. 

  anta SKL:s redovisade höjda Prisindex kommunal verksamhet 
(PKV) för 2020 gällande timtaxa för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken samt kontroll enligt livsmedelslagen. Timtaxan efter 
höjning enligt (PKV) blir 940 kr per timme för miljötillsyn och 1053 kr 
för livsmedelskontroll  

 besluta om taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd samt 
tillsynsavgift för 2020 lämnas oförändrad. enligt beslut 2019-01-24, 
MBN 14§. 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan och får för varje 
kalenderår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på 
SKL:s hemsida. Prisindex för kommunal verksamhet är avsett att användas 
för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i 
fasta löner och priser. 

SKL publicerar löpande ett prisindex över kommunernas 
kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKL:s egna 
beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram 
genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet 
viktas till ett genomsnittligt pris. Vid beräkning av timtaxa rekommenderar 
SKL att PKV för föregående år används för att beräkna nästkommande års 
timtaxa.  SKL presenterar en tabell över index i oktober varje år och det är 
denna indextabell som utgör underlag för höjningen. Enligt redovisad tabell i 
oktober 2019 anges ett prisindex om 3,2% för 2018. Förslag till timtaxor för 
år 2020 redovisade ovan innebär alltså en höjning om 3,2% utifrån 2019 års 
timtaxor på 940 kr för miljötillsyn och 1053 kr för livsmedelskontroll. 

Inga förändringar av Plan- och Bygglovstaxan (PBL) genomförs under 2020 
utan avgifterna justeras efter Prisbasbeloppet för 2020. 
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Miljö- och byggnadsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(52) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Paragrafer 
§§ 190 - 214 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och motsvarande enligt 
livsmedelslagen bygger på timavgift som är beräknad enligt Sveriges 
kommuners och landstings modell (SKL). 

Taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd samt tillsynsavgiften lämnas 
oförändrad. Det som påverkar är den nya tobakslagen där utfallet tidigast 
kan ses under hösten 2020.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-10-10, §126 
Tjänsteskrivelse, 2019-10-07 
SKL:s prisindex kommunalverksamhet, PKV 2019-10-01 
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-01-24, §14 

Beslutet skickas till 
Beslutet skickas till kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 184

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 184 Dnr 2019/232 361 KS

VA-taxa 2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta VA-taxa för 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i styrelsen för Borgholm Energi AB 2019-10-17 §101, antogs budget 
2020 samt ny VA.taxa för 2020. Styrelsen rekommenderade då kommunfullmäktige 
att godkänna VA-taxa 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-11-07
Förtydligande VA-taxa,  2019-11-25
Utkast till VA-taxa  2020, 2019-11-07
Borgholm Energi AB §101 2019-10-17 gällande budget 2020

Dagens sammanträde
Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till ny VA-taxa för 2020 i enlighet med Borgholm 
Energi AB:s förslag.

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Se komplettering i gult. Enligt tidigare taxestruktur skulle taxorna höjas med 10% över alla prisparametrar (genomsnittliga förändringen). 

Vinnare på den nya strukturen är de som idag betalar för flertalet lägenhetsekvivalenter. 

  

Kundkategori Vattentjänster Förbrukning Antal lgh 
Nuvarande 

taxa 2019 
Föreslagen 
taxa 2020 Förändring 

Relativ 
förändring 

Dagens  
taxestruktur 

+10% 

Förändring 
dagens  
taxestruktur 
+10% 

Relativ 
förändring 

Villa typhus A VSDfDg 150 1 6 850 7 654 803 12% 7 535 685 10% 

Villa Typhus A plus en 
extra lgh VSDfDg 150 2 8 578 8 894 316 4% 9 436 858 10% 

Villa VS 100 1 5 514 6 041 527 10% 6 065 551 10% 

Flerbostadshus typhus 
B VSDfDg 2 000 15 72 038 65 886 -6 152 -9% 79 242 7 204 10% 

Flerbostadshus 10 lgh VSDfDg 800 10 36 038 33 174 -2 864 -8% 39 642 3 604 10% 

Fritidshus VS 80 1 5 071 5 599 528 10% 5 578 507 10% 

Fritidshus V 80 1 2 821 3 024 203 7% 3 103 282 10% 

Fritidshus S 80 1 2 249 2 575 325 14% 2 474 225 10% 

Fritidshus plus en 
extra lgh VS 80 2 6 675 6 702 27 0% 7 343 668 10% 

Skola VSDfDg 1 709 30 92 336 81 152 -11 184 -12% 101 570 9 234 10% 

Stor Camping jmf 
enligt taxa VS 20 000 397 736 366 882 326 145 960 20% 810 003 73 637 10% 

Stort Lantbruk V 18 119 118 214 552 291 713 77 161 36% 236 007 21 455 10% 

Lantbruk V 4 460 27 55 010 71 558 16 548 30% 60 511 5 501 10% 
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TAXA

för Borgholm kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den 2019-1x-xx
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Borgholm Energi AB.

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Borgholm Energi AB.

§ 1
För att täcka nödvändiga kostnader för Borgholm kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) 
är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om 
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3
I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är:
Kontor Förvaltning Stormarknader
Butiker Utställningslokaler Sporthallar
Hotell Restauranger Samlingslokaler
Hantverk Småindustri
Utbildning Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 
ännu bebyggts.

Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett för 
campingändamål.

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje 
påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en 
bostadsenhet.

För campingfastighet gäller utöver ovan definition av bostadsenhet: 
 Varje campingstuga som är utrustad med toalett och kök/pentry räknas som en 

bostadsenhet. 
 För övriga campingplatser och campingstugor (ej utrustade med toalett och 

kök/pentry) räknas 6 campingplatser och/eller campingstugor som en 
bostadsenhet. 

 Mindre rum (<12m2) i gemensam byggnad, utrustade med toalett och pentry, 
räknas som ½ bostadsenhet.

 För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad och 
receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk 
standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet.

Fastighet ej klassad som Campingfastighet med verksamhet jämförbar med 
campingverksamhet – så som ställplats för husbilar, gästhamn etc. – med tillgång till 
servicehus debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt modell för Campingfastighet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas 
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark.

§ 4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift
V, vattenförsörjning Ja Ja
S, spillvattenavlopp Ja Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet

Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt campingfastighet skall 
erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms Med moms
a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter 
för V, S och Df

 43 766,40 kr  54 708,00 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,

39 080,80 kr 48 851,00 kr

c) en avgift per m2 tomtyta  34,40 kr 43,00 kr
d) en avgift per bostadsenhet  39 080,80 kr 48 851,00 kr
e) *en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats.

14 381,12 kr 17 976,40 kr

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) 
tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt 
i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 
a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea 
(BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas maximalt ut intill ett belopp som motsvarar tomtytan 1500 m2.

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i 
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2.

5.4 Bostadsenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande bostadsenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

5.9 Tillfälligt bygglov medför ingen rätt till lägre avgifter enligt denna taxa utom såvitt avser 
lägenhetsavgiften enligt 5.1 för vilken följande gäller:

Avgiften skall om fastighetsägaren så önskar debiteras med 50 % av full avgift om 
bygglovet är 5 år eller kortare, 60-90% om bygglovet är 6-9 år. Om bygglovet förlängs, 
debiteras resterande avgift upp till full avgift med belopp enligt då gällande taxa. Om 
annan bebyggelse uppförs på fastigheten justeras lägenhetsavgiften med hänsyn till vad 
som tidigare erlagts i lägenhetsavgift.

§ 6 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms Med moms
a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter 
för V, S och Df

 43 766,40 kr  54 708,00 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,

39 080,80 kr 48 851,00 kr

c) en avgift per m2 tomtyta 62,40 kr 78,00 kr
d) *en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats.

14 381,12 kr 17 976,40 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) 
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt 
i detta inte lagts respektive upprättats.
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6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 
a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas 
för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7  
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: 

Bostadsfastighet Annan fastighet
Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 %
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 %
Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 %
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0 % -
Grundavgift för Df, om FP för Df inte 
upprättats 5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut i enlighet med 5.3.
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7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Bostadsfastighet Annan fastighet
Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 %
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100 % -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så 
medger.

§ 8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning:

En ledning  70 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)
Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)
Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

V S Df Dg
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % -
Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % 10 % 10 %
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % 10 % 10 %
Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % -

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % -
Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % 10 % 10 %
Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % -

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) 
respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilken avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift 
om 45 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens 
merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga 
servisledningar.
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§ 9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

En avgift per m2 allmän platsmark för anordnande 
av dagvattenbortledning

Utan moms Med moms

Väghållare 59,00 kr 73,75 kr
Icke väghållare 17,00 kr 21,25 kr

§ 10
Avgifter enligt §§ 5-9 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för oktober 2019. När 
detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte 
oftare än en gång årligen.

§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek.

§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, 
om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då 
den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta 
skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 
12.2.
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12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen 
bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
huvudmannen överenskomna kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan 
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren 
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels 
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 
läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad 
för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14–22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms Med moms
a) en fast avgift per år 3 100,00 kr 3 875,00 kr
b) en avgift per m3 levererat vatten 22,09 kr 27,61 kr
c) en avgift per år och bostadsenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 
samt campingfastighet

1 240,00 kr 1 550,00 kr

d) en avgift per år och varje påbörjat 
100-tal m2 tomtyta för annan fastighet

41,60 kr 52,00 kr

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

V S Df Dg
Fast avgift 14.1 a) 47 % 41 % 9 % 3 %
Avgift per m3 14.1 b) 55 % 45 % - -
Avgift per bostadsenhet 14.1 c) 48 % 41 % 8 % 3 %
Avgift efter tomtyta 14.1 d) 48 % 41 % 8 % 3 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. 
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte 
skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 
150 m3 per bostadsenhet och år i permanentbostad och med 80 m3 per bostadsenhet och 
år för fritidsbostad.

14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per bostadsenhet.
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14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med 
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Parallellkopplade 
vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen 
rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos 
Mark-och miljödomstolen. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 
enlighet med vad som framgår av § 18.

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-
ledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 55 % av avgiften enligt 14.1 b).

§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift.

Avgift utgår med:

En avgift per m2 allmän platsmark för bortledande 
av dagvatten

Utan moms Med moms

Väghållare 3,56 kr 4,45 kr
Icke väghållare 1,30 kr 1,63 kr

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
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Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är 
avsevärd.

§ 17
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

V S Df Dg
Fast avgift                                         14.1 a) 47% 41% 9 % 3 %
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

Utan moms Med moms
Nedtagning och uppsättning av vattenmätare  800,00 kr 1 000,00 kr
Nedtagning av sönderfrusen vattenmätare                   1 600,00 kr 2 000,00 kr
Avstängning och påsläpp av vattentillförsel 800,00 kr 1 000,00 kr
Hyra av ståndrör (brandposthuvud), för varje 
påbörjad hyresmånad                                                                                                    480,00 kr         600,00 kr
Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare 480,00 kr 600,00 kr
Undersökning av vattenmätare 800,00 kr 1 000,00 kr
Länsning av vattenmätarbrunn 800,00 kr 1 000,00 kr
Förgäves besök 400,00 kr 500,00 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras 
ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

För övriga tjänster som huvudmannen utför där den allmänna anläggningen används 
träffas överenskommelse enligt särskilt avtal.
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§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek.

§ 20
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial, halvår eller 
enligt annat beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval 
av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som 
anges i §§ 14 och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 
på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning 
och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av 
fastighetsöverlåtelse.

§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek.

§ 22
Avgifter enligt §§ 14-18 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för oktober 2019. 
När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock 
inte oftare än en gång årligen.
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TAXANS INFÖRANDE

§ 23
Denna taxa träder i kraft 20..-..-.. . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, 
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den 
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan 
angivna dagen för taxans ikraftträdande.
* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark-och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna 
vattentjänster.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 183

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 183 Dnr 2019/215 346 KS

Taxa Återvinning och Avfall 2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta taxa för återvinning och avfall för 2020. 

Ärendebeskrivning
Taxans funktion är att finansiera den önskvärda verksamheten samt utgöra 
styrmedel för att nå uppsatta mål. 

Taxan är beräknad så att intäkterna ska täcka verksamhetens kostnader 
2020, i samklang med driftbudgeten, samt för att ge ett överskott på de 1,5 
mkr för avslutning av deponier som också ligger i driftbudgeten.

Beslutsunderlag
Förslag avfallstaxa 2020.
PM med ändringar och analyser i taxa beskrivna i text.
Borgholm Energi AB § 102 2019-10-17 Taxa Återvinning och Avfall 
2020

Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige att anta 
taxa för återvinning och avfall för 2020 i enlighet med Borgholm Energi AB:s förslag.

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Alla priser inkluderar mervärdesskatt, moms.

1 Inledning
Avfallsavgiften består av följande delar:

 Årsavgift

 Viktbaserad behandlingsavgift

 Avgifter för tilläggstjänster vid behov

Årsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift. 

Grundavgiften bidrar till att finansiera kundtjänst, information, 
administration, drift av återvinningscentraler och omhändertagande av 
grovavfall och farligt avfall från hushåll. Grundavgift debiteras per behållare. 

Hämtningsavgiften finansierar hämtning, omlastning, transport och 
behandling av hushållsavfall, och dess storlek varierar beroende på 
abonnemang.

Viktavgift finansierar hämtning, omlastning, transport och behandling av 
hushållsavfall, och dess storlek varierar beroende på om avfall läggs i kärl 
eller container samt mängden avfall. 

Tilläggstjänster finns enligt avsnitt 4.

Angivna hämtningsavgifter för kärl gäller när kärlet placeras vid farbar väg 
där hämtningsfordonet kan stanna intill. Vid annan, på förhand 
överenskommen, placering tillämpas avgift för dragavstånd enligt avsnitt 4.2. 
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2 Hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus samt 
fritidshus

Hämtning sker en gång varannan vecka. I tabellen anges årsavgiften 
(grundavgift + hämtningsavgift) för hämtning varannan vecka. Kostnaden 
för vikt beror på hur mycket avfall som lämnas.

Matavfall ska läggas i grön påse som tillhandahålls av Borgholm Energi AB. 
Restavfall ska läggas i valfri påse, men inte i den gröna påsen för matavfall. 
Båda påsarna ska knytas ordentligt med dubbelknut och läggas i samma kärl. 
Inget löst avfall får läggas i kärlet, allt avfall i kärlet ska ligga i hopknuten 
påse. Grovavfall får inte läggas i kärlet.

I sommarabonnemang för hämtningsperiod från vecka 16 till vecka 41, ingår 
2 stycken extra hämtningar utan avgift. Dessa två extra hämtningar beställs 
hos Borgholm Energi AB och hämtning sker inom 14 dagar efter beställning, 
beställningsdagen ej inräknad. I dessa hämtningar ingår att kärlet hämtas 
och ställs tillbaka inom ett avstånd på 10 meter. 

Övriga extra hämtningar beställs hos entreprenören mot avgift enligt kapitel 
4.1. Vid hämtning när kunden inte är på fastigheten under en längre tid kan 
tilläggstjänst köpas för att hämta och ställa tillbaka kärlet vid hämtning, se 
avsnitt 4.2.

Året runt- och sommarabonnemang för avfall i eget kärl, kr per 
kärl. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Kärlstorlek Hämtning 
året runt
26 ggr/per år

kr/år

Hämtning
vecka 16 – 41
13 ggr/år

kr/år

Viktavgift

kr/kg

190 liter 1 179 kr 969 kr 2,21 kr

370 liter 1 509 kr 1 139 kr 2,21 kr
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2.1 Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning
En- och tvåfamiljshus som använder gemensamma behållare, enligt § 36 i 
avfallsföreskrifterna, betalar en fast årskostnad per bostad. Det gäller även 
småhus som ingår i en samfällighetsförening. Borgholm Energi AB avgör i 
samråd med fastighetsinnehavarna vilken typ av behållare som ska 
användas, samt antal behållare.

Året runt- och sommarabonnemang för avfall i gemensamma 
behållare, kr per bostad. 

Fastighet Hämtning
året runt
26 ggr/per år

kr/år

Hämtning
vecka 16 – 41
13 ggr/år

kr/år

Småhus 1 470 kr 910 kr
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3 Hushållsavfall från flerfamiljshus och 
verksamheter

3.1 Hämtning av avfall i kärl 
Matavfall ska läggas i grön påse som tillhandahålls av Borgholm Energi AB. 
Restavfall ska läggas i valfri påse, men inte i den gröna påsen för matavfall. 
Båda påsarna ska knytas ordentligt med dubbelknut och läggas i samma kärl. 
Inget löst avfall får läggas i kärlet, allt avfall i kärlet ska ligga i hopknuten 
påse. Grovavfall får inte läggas i kärlet.

I tabellen anges årsavgift (grundavgift + hämtningsavgift) för hämtning 
varannan vecka. Kostnaden för vikt beror på hur mycket avfall som lämnas. 
Extra hämtningar kan beställas enligt kapitel 4.1.

Från flerbostadshus som endast används sommartid och från 
sommarverksamheter sker hämtning av avfall i kärl vecka 16-41.

Avgift vid hämtning varannan vecka, per kärl. Viktavgift debiteras 
beroende på mängden avfall.

Kärlstorlek Hämtning 
året runt
26 ggr/år

kr/år

Hämtning
vecka 16 – 41
13 ggr/år

kr/år

Viktavgift

kr/kg

190 liter 1 179 kr 969 kr 2,21 kr

370 liter 1 509 kr 1 139 kr 2,21 kr

660 liter 2 295 kr 1 539 kr 2,21 kr

I tabellen anges årsavgift (grundavgift + hämtningsavgift) för hämtning varje 
vecka för 660 liters kärl. Kostnaden för vikt beror på hur mycket avfall som 
lämnas. Extra hämtningar kan beställas enligt kapitel 4.1.

Avgift vid hämtning varje vecka, per kärl. Viktavgift debiteras 
beroende på mängden avfall. 
Kärlstorlek Hämtning 

året runt
52 ggr/år

kr/år

Hämtning
vecka 16 – 41
26 ggr/år

kr/år

Viktavgift

kr/kg

660 liter 4 130 kr 2 645 kr 2,21 kr
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3.2 Hämtning av restavfall i container eller 
underjordsbehållare och matavfall i kärl

Hämtning av avfall kan ske i vippcontainer, underjordsbehållare, 
liftdumpercontainer eller lastväxlarflak.

I tabellen anges årsavgift (grundavgift + hämtningsavgift) för hämtning 
varannan vecka. Utöver årsavgiften debiteras viktavgift för avfall i samtliga 
typer av container och för matavfall i kärl. Kostnaden för vikt beror på hur 
mycket avfall som lämnas.

Matavfall ska läggas i grön påse som tillhandahålls av Borgholm Energi AB. 
Påsen ska knytas ordentligt med dubbelknut och läggas i kärl. 

Restavfall ska läggas i container eller underjordsbehållare. Avgifter i detta 
kapitel gäller under förutsättning att minst ett kärl för matavfall används. 

I abonnemang med container ingår ett matavfallskärl. Viktavgift för avfall i 
container och för avfall i matavfallskärl debiteras.

Kunder som använder kärl enligt kapitel 3.1 för restavfall har möjlighet att 
teckna abonnemang för separat matavfallskärl enligt tabellen nedan om så 
önskas, istället för att lägga påsarna för matavfall och restavfall i samma kärl.

Matavfall i kärl med hämtning varannan vecka, per kärl. Avser 
kärl utöver ett kärl per container. Viktavgift debiteras beroende 
på mängden avfall.

Kärlstorlek Hämtning 
året runt
26 ggr/år

kr/år

Hämtning
vecka 16 – 41
13 ggr/år

kr/år

Hämtning
vecka 24 – 33
5 ggr/år

kr/år

Viktavgift

kr/kg

140 liter 
matavfall

366 kr 315 kr 252 kr 2,21 kr
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Avgift med hämtning varannan vecka, per container. Ett kärl för 
matavfall ingår i nedanstående hämtningsavgifter, med hämtning 
varannan vecka. Viktavgift debiteras för avfall i både container 
och matavfallskärl.

Storlek
vippcontainer

Hämtning 
året runt
26 ggr/år

kr/år

Hämtning
vecka 16 – 41
13 ggr/år

kr/år

Hämtning
vecka 24– 33
5 ggr/år

kr/år

Viktavgift

kr/kg

3 m3 16 784 kr 8 700 kr 3 937 kr 2,21 kr

6 m3 18 313 kr 9 466 kr 4 244 kr 2,21 kr

8 m3 18 313 kr 9 466 kr 4 244 kr 2,21 kr

I tabellen anges årsavgift (grundavgift + hämtningsavgift) för hämtning varje 
vecka för container. Kostnaden för vikt beror på hur mycket avfall som 
lämnas. Extra hämtningar kan beställas enligt kapitel 4.1.

Avgift med hämtning varje vecka, per container. Två kärl för 
matavfall ingår i nedanstående hämtningsavgifter, med hämtning 
varannan vecka. Viktavgift debiteras för avfall i både container 
och matavfallskärl.

Storlek
vippcontainer

Hämtning 
året runt
52 ggr/år

kr/år

Hämtning
vecka 16 – 41
26 ggr/år

kr/år

Hämtning
vecka 24– 33
10 ggr/år

kr/år

Viktavgift

kr/kg

3 m3 34 097 kr 17 457 kr 7 366 kr 2,21 kr

6 m3 35 626 kr 18 223 kr 7 673 kr 2,21 kr

8 m3 35 626 kr 18 223 kr 7 673 kr 2,21 kr

Mat- och restavfall i lastväxlarflak

Hämtning av avfall kan ske i lastväxlarflak. Lastväxlarflak hämtas om tre 
stycken åt gången och körs direkt till behandlingsanläggning. Hämtning sker 
efter förbokat hämtningsschema. Avfallet ska transporteras bort så ofta att 
olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår. Hämtningsintervall 
och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av 
hushållsavfallet från fastigheten. 

I tabellen anges grundavgift och hämtningsavgift för förbokad hämtning. I 
grundavgiften ingår hyra av lastväxlarflak. Utöver dessa avgifter debiteras 
viktavgift för avfall i lastväxlarflak. Kostnaden för vikt beror på hur mycket 
avfall som lämnas.
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Beställning av abonnemang ska göras senast 3 månader innan 
hämtningsperiodens start.

I lastväxlarflak ska matavfall läggas i grön påse som tillhandahålls av 
Borgholm Energi AB. Påsen ska knytas ordentligt med dubbelknut.

Grundavgift per behållare och hämtningsavgift för tre stycken 
lastväxlarflak. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Grundavgift/Lastväxlarflak

Hämtning vecka 24-33

kr/år

Hämtningsavgift
kr/3 st lastväxlarflak

kr/hämtning

Viktavgift

kr/kg

4 080 kr 7 999 kr 2,21 kr

Underjordsbehållare, komprimerande lastväxlarflak/ 
liftdumpercontainer
Före inköp av komprimerande lastväxlarflak eller liftdumpercontainer är det 
upp till kunden att samråda med Borgholm Energi AB eller entreprenören 
för att säkerställa att entreprenören kan tömma den valda typen av behållare. 
Hämtning sker inom tre arbetsdagar efter beställning, beställningsdagen ej 
inräknad.

Avgift, per behållare. Viktavgift debiteras beroende på mängden 
avfall. 

Behållare Hämtning

kr/gång

Viktavgift

kr/kg

Underjordsbehållare (3–5 m3 säck ingår) 1 965 kr 2,21 kr

Lastväxlarflak 2 375 kr 2,21 kr

Liftdumpercontainer 2 375 kr 2,21 kr
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Utsättning och borttagning av container
Kärl och container ska båda förvaras hos kund. Containrar kan dock behöva 
sättas ut inför säsong och hämtas efter säsongens slut då de, på grund av 
dess storlek, inte kan förvaras hos kund. I dessa fall, samt vid avslut av 
abonnemang, debiteras avgift för utställning och borttagning enligt nedan. 
Vid byte av storlek, men fortsatt abonnemang, debiteras avgift för byte enligt 
avsnitt 4.6. Om containern innehåller avfall vid borttagning debiteras 
viktavgift för avfallet.

Avgift per container.

Avgift

kr per tillfälle

Viktavgift

kr/kg

Utställning av container 1 360 kr

Borttagning av container. Viktavgift 
tillkommer för avfall i containern.

1 360 kr 2,21 kr
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3.3 Hämtning av osorterat avfall i container, 
underjordsbehållare eller lastväxlarflak

Verksamheter som inte uppfyller kraven på sortering enligt avsnitt 3.2 ska 
använda abonnemang för osorterat avfall. 

Utöver avgift för hämtning debiteras viktavgift för avfall i samtliga typer av 
container.

I tabellen anges årskostnad (grundavgift + hämtningsavgift) för hämtning 
varannan vecka för osorterat avfall i container. Kostnaden för vikt beror på 
hur mycket avfall som lämnas. Extra hämtningar kan beställas enligt kapitel 
4.1.

Avgift vid hämtning av osorterat avfall varannan vecka, per 
container. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Storlek
vippcontainer 

Hämtning 
året runt
26 ggr/år

kr/år

Hämtning
vecka 16 – 41
13 ggr/år

kr/år

Hämtning
vecka 24 – 33
5 ggr/år

kr/år

Viktavgift

kr/kg

3 m3 19 973 kr 10 353 kr 4 685 kr 2,21 kr

6 m3 21 792 kr 11 265 kr 5 050 kr 2,21 kr

8 m3 21 792 kr 11 265 kr 5 050 kr 2,21 kr

I tabellen anges årskostnad (grundavgift + hämtningsavgift) för hämtning 
varje vecka för osorterat avfall i container. Kostnaden för vikt beror på hur 
mycket avfall som lämnas. Extra hämtningar kan beställas enligt kapitel 4.1.

Avgift vid hämtning av osorterat avfall varje vecka, per container. 
Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.
Storlek
vippcontainer 

Hämtning 
året runt
52 ggr/år

kr/år

Hämtning 
vecka 16 – 41
26 ggr/år

kr/år

Hämtning
vecka 24 – 33
10 ggr/år

kr/år

Viktavgift
kr/kg

3 m3 37 286 kr 19 110 kr 8 114kr 2,21 kr

6 m3 39 105 kr 20 022 kr 8 479 kr 2,21 kr

8 m3 39 105 kr 20 022 kr 8 479 kr 2,21 kr
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Restavfall i lastväxlarflak

Hämtning av avfall kan ske i lastväxlarflak. Lastväxlarflak hämtas om tre 
stycken åt gången och körs direkt till behandlingsanläggning. Hämtning sker 
efter förbokat hämtningsschema. Avfallet ska transporteras bort så ofta att 
olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår. Hämtningsintervall 
och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av 
hushållsavfallet från fastigheten. 

I tabellen anges grundavgift och hämtningsavgift för förbokad hämtning. I 
grundavgiften ingår hyra av lastväxlarflak. Utöver dessa avgifter debiteras 
viktavgift för avfall i lastväxlarflak. Kostnaden för vikt beror på hur mycket 
avfall som lämnas.

Beställning av abonnemang ska göras senast 3 månader innan 
hämtningsperiodens start.

Grundavgift per behållare och hämtningsavgift för tre stycken 
lastväxlarflak. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Grundavgift/Lastväxlarflak

Hämtning vecka 24-33

kr/år

Hämtningsavgift
kr/3 st lastväxlarflak

kr/hämtning

Viktavgift

kr/kg

5 100 kr 7 999 kr 2,21 kr

Underjordsbehållare, komprimerande lastväxlarflak/ 
liftdumpercontainer 

Före inköp av komprimerande lastväxlarflak eller liftdumpercontainer är det 
upp till kunden att samråda med Borgholm Energi AB eller entreprenören 
för att säkerställa att entreprenören kan tömma den valda typen av 
container. Hämtning sker inom tre arbetsdagar efter beställning, 
beställningsdagen ej inräknad.

Avgift för hämtning av osorterat avfall, per behållare. Viktavgift 
debiteras beroende på mängden avfall.

Behållare Hämtning 
kr/gång

Viktavgift
kr/kg

Underjordsbehållare (3–5 m3 säck ingår) 2 895 kr 2,21 kr

Lastväxlarflak 3 344 kr 2,21 kr

Liftdumpercontainer 3 344 kr 2,21 kr
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Utsättning och borttagning av container
Kärl och container ska båda förvaras hos kund. Containrar kan dock behöva 
sättas ut inför säsong och hämtas efter säsongens slut då de, på grund av 
dess storlek, inte kan förvaras hos kund. I dessa fall, samt vid avslut av 
abonnemang, debiteras avgift för utställning och borttagning enligt nedan. 
Vid byte av storlek, men fortsatt abonnemang, debiteras avgift för byte enligt 
avsnitt 4.6. 

Om containern innehåller avfall vid borttagning debiteras viktavgift för 
avfallet.

Avgift per container.

Avgift

kr/tillfälle

Viktavgift

kr/kg

Utställning av container 1 360 kr

Borttagning av container. Viktavgift 
tillkommer för avfall i containern.

1 360 kr 2,21 kr
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3.4 Tillfälliga arrangemang/evenemang
Behov av hämtning av hushållsavfall vid arrangemang/evenemang av kort, 
tidsbegränsad och tillfällig art debiteras enligt nedan (inkluderar utkörning, 
hyra och en hämtning i samband med tillbakatagande av behållare).

Vid arrangemang/evenemang av kort, tidsbegränsad och tillfällig art där 
matavfall ska sorteras ut behöver 140-literskärl för matavfall beställas som 
komplement till container.

Avgift för tillfällig container.

Tjänst Avgift

Tillfällig container 3–8 m3, kr per container 
och påbörjad vecka. 
Viktavgift tillkommer vid hämtning.

2 760 kr

Extra hämtning, kr per hämtning 750 kr

Viktavgift, kr per kg 2,21 kr

Avgift för tillfälligt kärl.

Tjänst Avgift

Utställning av kärl, 140–660 liter, 
kr per plats

Tillfälligt kärl, 140–660 liter,
kr per påbörjad vecka, per kärl

 230 kr per plats

550 kr per kärl

Extra hämtning, kr per kärl, per hämtning 118 kr

Viktavgift, kr per kg 2,21 kr
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4 Särskilda avgifter och tilläggstjänster vid hämtning 
av mat- och restavfall eller osorterat avfall

4.1 Extra hämtning avfall i kärl, container eller extra säck
Extra hämtning av hushållsavfall kan beställas av samtliga kunder med 
abonnemang med kärl eller container, mot extra avgift enligt detta avsnitt. 

Extra hämtning ska användas vid fritidshus om avfall uppstår utanför 
hämtningsperioden.

För verksamheter finns även möjligheten att, mot extra avgift, få 
hushållsavfall hämtat under helger vecka 25-34.

Vid all hämtning tillkommer viktavgift.

Avgift, extra hämtning av avfall, per behållare och tillfälle. 
Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Hämtning
Inom 14 
kalender-
dagar*

Hämtning
Inom 3 
dagar**

Hämtning 
Helg***
(endast för 
verksamheter)

Viktavgift
kr/kg

Kärl för enbart 
matavfall, 140 l 70 kr 118 kr 2,21 kr

Kärl 190, 370, 660 l  70 kr 118 kr 395 kr 2,21 kr
Vippcontainer, alla 
storlekar 728 kr 750 kr 985 kr 2,21 kr

*Kan endast beställas utanför behållarens hämtningsperiod, beställnings-
dagen ej inräknad.
**Gäller arbetsdagar, beställningsdagen ej inräknad.
*** Endast v. 25–34.
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Förbokad extra hämtning av avfall i kärl och container
Verksamheter med behov av många extrahämtningar har möjlighet att 
förboka dessa lång tid i förväg. Förbokade hämtningar kan endast utföras 
under behållarens hämtningsperiod. Överenskommelser om 
hämtningsrutiner ska godkännas av Borgholm Energi AB. 

För verksamheter finns även möjligheten att, mot extra avgift, förboka 
extrahämtningar under helger vecka 25-34.

Avgift, förbokad extra hämtning av avfall, per behållare och 
tillfälle. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Hämtning 
Vardagar

Hämtning 
Helg*

Viktavgift
kr/kg

Kärl för enbart 
matavfall, 140 l 

114 kr 2,21 kr

Kärl 190, 370, 660 l  114 kr 390 kr 2,21 kr

Vippcontainer, alla 
storlekar

728 kr 957 kr 2,21 kr

* Endast v. 25–34.

Extra säckar
Om sopkärlet inte räcker till finns möjlighet att placera en extra sopsäck med 
hushållsavfall på eller bredvid sopkärlet. Säcken placeras i första hand 
ovanpå sopkärlets lock. Avfallet ska vägas tillsammans med ordinarie 
behållare och viktavgift debiteras.

Säcken får rymma maximalt 125 liter. Säcken ska märkas ”Extra säck” eller 
”Extra hämtning”. Detta avser enstaka tillfällen. Om sopkärlet är för litet bör 
byte ske till ett större sopkärl.

Avgift, per säck.

Avgift

kr/säck

Viktavgift

kr/kg

Säck, max 125 liter 62 kr 2,21 kr
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4.2 Dragavstånd, felvänt kärl, dörrar och liknande
Utöver ordinarie avgift debiteras avgift för dragavstånd per kärl och 
hämtningstillfälle vid hämtning på annan plats än hämtningsfordonets 
stopp-plats.

Dragavstånd kan beställas per år eller vid ensataka tillfälle. Debitering sker 
enligt tabellerna nedan.

Lås till kärl kan beställas hos Borgholm Energis kundtjänst. Avgift debiteras 
per kärl med lås.

Avgift för dragavstånd och lås per kärl och år. Avgift för 
dörröppning debiteras efter antalet öppningar per hämtställe och 
år.

Tjänst Hämtning 
året runt
26 ggr/år

kr/år

Hämtning 
vecka 16 – 41
13 ggr/år

kr/år

Dragavstånd
0-10 meter
11-20 meter
21-30 meter
31-40 meter
41-50 meter
51-60 meter
61 meter och uppåt

936 kr
1 326 kr
1 716 kr
2 106 kr
2 496 kr
2 886 kr
4 329 kr

468 kr
663 kr
858 kr

1 053 kr
1 248 kr
1 443 kr
2 165 kr

Upplåsning och öppning, 
eller endast öppning, av dörr, 
grind eller dylikt. Avgift per 
dörr, grind eller dylikt

780 kr 390 kr

Lås till kärl 400 kr 400 kr
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Vid hämtning från fritidshus när kunden inte är på fastigheten under en 
längre tid kan tilläggstjänst köpas för att hämta och ställa tillbaka kärlet vid 
hämtning.

Om fastighetsinnehavare inte följer anvisning om placering av kärl och kärl 
står felvänt, debiteras avgift. Vid enstaka händelse lämnas först information 
om placering.

Avgift per kärl och hämtningstillfälle.

Avstånd, dörr eller liknande Avgift 

Tillfällig tjänst att hämta och/eller ställa tillbaka 
kärlet vid hämtning, per kärl och tillfälle. 

0-10 meter
11-20 meter
21-30 meter
31-40 meter
41-50 meter
51-60 meter
61 meter och uppåt

36 kr
51 kr
66 kr
81 kr
96 kr
111 kr
167 kr

Upplåsning och öppning, eller endast öppning, 
av dörr, grind eller dylikt vid enstaka tillfällen. 
Avgift per hämtningstillfälle.

30 kr

Felvänt kärl, per kärl och tillfälle. 50 kr

Om beslut om område där kärl inte får ställas ut vid hämtning har tagits, 
enligt 21a § föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun, 
debiteras de berörda fastigheterna inte avgift för dragavstånd.
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4.3 Uppehåll i hämtning
Vid beviljat uppehåll i hämtning enligt 37 § föreskrifter om avfallshantering 
för Borgholms kommun debiteras endast den del av årsavgiften som utgörs 
av grundavgift. Hämtningsavgiften debiteras inte. 

Grundavgift vid uppehåll i hämtning, kr per kärl. 

Kärlstorlek Hämtning 
året runt
26 ggr/per år

kr/år

Hämtning
vecka 16 – 41
13 ggr/år

kr/år

190 liter 460 kr 438 kr

370 liter 460 kr 438 kr

4.4 Reservtaxa
Om vågutrustningen i hämtningsfordon vid något tillfälle inte fungerar 
tillämpas reservtaxa enligt nedan, istället för viktavgift.

Om vågen för lastväxlarcontainer inte fungerar debiteras ett genomsnitt från 
de fem senaste hämtningarna hos aktuell kund.

Avgift, per hämtning.

Behållare Avgift

140 liter för matavfall 32 kr

190 liter 32 kr

370 liter 50 kr

660 liter 85 kr

Vippcontainer 3 m3 340 kr

Vippcontainer 6 m3 680 kr

Vippcontainer 8 m3 900 kr

Underjordsbehållare 3 m3 900 kr

Underjordsbehållare 5 m3 1 490 kr
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4.5 Specialfordon
Där väg inte uppfyller kraven enligt 22 § föreskrifter om avfallshantering för 
Borgholms kommun för de hämtningsfordon som normalt används, men där 
hämtning kan ske med specialfordon, debiteras avgift enligt tabell nedan. I 
avgiften ingår årsavgift för respektive behållarstorlek och hämtningsperiod, 
tilläggsavgift för specialfordon (140 kr per kärl och tillfälle) samt reservtaxa 
enligt kapitel 4.4, eftersom vägning inte kan ske med detta specialfordon.

Kärlstorlek Hämtning 
året runt
26 ggr/per år

kr/år

Hämtning
vecka 16 – 41
13 ggr/år

kr/år

190 liter 5 651 kr  3 205 kr

370 liter 6 449 kr 3 205 kr

4.6 Byte av behållare och trasig behållare
Vid byte av behållare, på grund av byte av storlek eller på grund av att 
behållare är skadad och skadan är orsakad av kunden, debiteras avgift.

Byte av kärl sker inom fem arbetsdagar efter beställning.

Avgift, per behållare.
Tjänst Avgift

Byte av storlek, för kärl 190 – 660 liter 360 kr

Byte av storlek, för vippcontainer, per container 1 360 kr

Byte av skadat kärl 140 l, per kärl 310 kr

Byte av skadat kärl 190 l, per kärl 360 kr

Byte av skadat kärl 370 l, per kärl 415 kr

Byte av skadat kärl 660 l, per kärl 465 kr

Om kund inte uppfyller sina skyldigheter om rengöring av behållare enligt 17 
§ föreskrifter om avfallshantering i Borgholms kommun debiteras kund 
självkostnadspris för tvätt eller byte av kärl.

65



SÄRSKILDA AVGIFTER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER

21 (33)

4.7 Utställning och borttagning av container
Kärl och container ska båda förvaras hos kund. Containrar kan dock behöva 
sättas ut inför säsong och hämtas efter säsongens slut när de, på grund av sin 
storlek, inte kan förvaras hos kund. I dessa fall, samt vid avslut av 
abonnemang, debiteras avgift för utställning och borttagning enligt nedan. 

Om containern innehåller avfall vid borttagning debiteras viktavgift för 
avfallet.

Avgift per container. Viktavgift tillkommer vid borttagning.

Avgift
kr per tillfälle

Viktavgift
kr/kg

Utställning av container 1 360 kr

Borttagning av container. 1 360 kr 2,21 kr
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5 Hämtning av trädgårdsavfall, elavfall och 
grovavfall från hushåll

Hämtning av trädgårdsavfall, elavfall och grovavfall från hushåll sker efter 
beställning. Beställning ska göras hos den entreprenör Borgholm Energi 
anlitar för insamling av hushållsavfall. Vid beställning ska kunden uppge vad 
avfallet består av.

Hämtning sker inom tio arbetsdagar efter beställning, beställningsdagen ej 
inräknad. För hämtning debiteras framkörningsavgift + avgift per kolli, för 
upp till fyra kollin.

Avfallet får väga max 25 kg per kolli (gäller inte vitvaror avsedda för 
hushållsbruk) och ska kunna hanteras av en person. Avfallet ska vara väl 
förpackat. När avfallet läggs i säck ska säcken vara transparent så att 
innehållet syns. Elavfall ska sorteras för sig.

Om ett kolli väger mer än 25 kg och det krävs två personer för att lasta, 
tillkommer avgift för dubbelbemanning.

Hämtning av grovavfall efter budning, sammanlagt max 4 kolli 
per hämtning.
Tjänst Avgift

Framkörning, per tillfälle 350 kr

Trädgårdsavfall, per kolli 50 kr

Elavfall, per kolli 50 kr

Grovavfall, per kolli 50 kr

Dubbelbemanning, tillägg per hämtning, utöver avgift 
enligt ovan

350 kr
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6 Hämtning av slam, fett och latrin
6.1 Hämtning av slam
Slam från slamavskiljare, sluten avloppstank, minireningsverk samt 
fettavskiljare debiteras enligt nedan. Om flera fastigheter ingår i en 
gemensam anläggning, debiteras en av fastigheterna hela avgiften. Den totala 
avgiften utgörs av en tömningsavgift samt eventuell tilläggsavgift. 

Total avgift = Tömningsavgift + eventuell tilläggsavgift

Vid tömning av mer än en anläggning samtidigt på samma fastighet, erhålls 
ett avdrag på 210 kr per tillkommande anläggning.

Extra hämtning av slam från slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk 
och fettavskiljare sker efter beställning hos av Borgholm Energi AB anlitad 
entreprenör. Hämtning sker inom angivet antal arbetsdagar efter beställning, 
beställningsdagen ej inräknad. Akut tömning sker inom 8 timmar efter 
beställning.

I angiven avgift ingår slangdragning upp till 20 meter. Slangdragning 
därutöver debiteras enligt 6.1.1 Tilläggsavgifter.

Med Deltömning avses hämtning av botten- och ytslam från 
slamavskiljningsanläggning bestående av 1-3 fack. Deltömning sker vid 
anläggningar med volym upp till 3 kubikmeter. För större anläggningar 
transporteras hela vatten- och slamblandningen utöver tre kubikmeter från 
anläggningen. 

Med Heltömning avses hämtning av mer än botten- och ytslam i brunn 
p.g.a. funktionsbrister eller annat skäl.

Avgift för deltömning av 
slamavskiljningsanläggning/minireningsverk på 0–3 och 3,1–6 
kubikmeter, per hämtning. Volym utöver 6 kubikmeter debiteras 
per kubikmeter, se tilläggsavgifter.

Storlek på 
anläggning

Ordinarie, 
schemalagd

Inom 5 
arbetsdagar

Inom 3 
arbetsdagar

Akut 
tömning

0–3 kubikmeter 735 kr 899 kr 1 399 kr 3 210 kr

3,1–6 kubikmeter 995 kr 1 169 kr 1 659 kr 3 470 kr
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Avgift för heltömning av 
slamavskiljningsanläggning/minireningsverk på 0–3 och 3,1–6 
kubikmeter, per hämtning. Volym utöver 6 kubikmeter debiteras 
per kubikmeter, se tilläggsavgifter.

Storlek på 
anläggning

Inom 5 
arbetsdagar

Inom 3 
arbetsdagar

Akut tömning

0–3 kubikmeter 992 kr 1 540 kr 3 260 kr

3,1–6 kubikmeter 1 290 kr 1 831 kr 3 520 kr

Avgift för sluten tank 0–3 och 3,1–6 kubikmeter, per hämtning. 
Volym utöver 6 kubikmeter debiteras per kubikmeter, se 
tilläggsavgifter.

Storlek på 
anläggning

Inom 5 
arbetsdagar

Inom 3 
arbetsdagar

Akut tömning

0–3 kubikmeter 954 kr 1 454 kr 3 260 kr

3,1–6 kubikmeter 1 220 kr 1 700 kr 3 520 kr

Avgift för avfall från toalettvagn.

Storlek på 
anläggning

Inom 5 
arbetsdagar

Inom 3 
arbetsdagar

Akut tömning

0–3 kubikmeter 954 kr 1 454 kr 3 260 kr

3,1–6 kubikmeter 1 220 kr 1 700 kr 3 520 kr

Avgift för tömning av fettavskiljare. 0–3 kubikmeter och 3,1–6 
kubikmeter, per hämtning. Volym utöver 6 kubikmeter debiteras 
per kubikmeter, se tilläggsavgifter.

Storlek på fettavskiljare Ordinarie, 
schemalagd

Inom 5 
arbetsdagar

0–3 kubikmeter 1 300 kr 2 277 kr

3,1–6 kubikmeter 1 560 kr 2 537 kr
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6.1.1 Tilläggsavgifter
När tömd volym överskrider 6 kubikmeter debiteras avgift per kubikmeter. 

Brunnslock, manluckor och liknande ska hållas frilagda, lättåtkomliga och 
lättöppnade av kund. För extraarbete i form av framgrävning, losstagning, 
demontering etc. av lock och luckor debiteras tilläggsavgift.  Tilläggsavgiften 
gäller även vid t.ex. stopp i bilen orsakat av ovidkommande föremål i sluten 
tank p.g.a. att det saknas lock.

Om slamhämtningsbilens uppställningsplats är mer än 20 meter från 
avloppsanläggningen debiteras extra slangdragning.

Där väg inte uppfyller kraven enligt 22 § föreskrifter om avfallshantering för 
Borgholms kommun för de hämtningsfordon som normalt används, men där 
hämtning kan ske med specialfordon, debiteras avgift, utöver ordinarie avgift 
enligt den tjänst som utförs.

Om hämtning inte kunnat ske p.g.a. att abonnenten åsidosatt sina 
skyldigheter enligt föreskrifter för avfallshantering, s.k. bomkörning, 
debiteras avgift.

Tilläggsavgifter vid hämtning av slam och fettavfall, utöver 
ordinarie avgift enligt 6.1  Hämtning av slam. 

Tjänst Tilläggsavgift

Extravolym över 6 kubikmeter 210 kr per kubikmeter

Extraarbete 420 kr per åtgärd och gång

Saknad anslutningskoppling sluten tank 150 kr

Extra slangdragning
20–29 meter
30–39 meter
40–49 meter
50–59 meter
60–100 meter (kräver två bilar)

150 kr
300 kr
450 kr
600 kr

1 000 kr

Specialfordon 1 500 kr

Bomkörning 370 kr/gång
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6.2 Hämtning av filtermaterial från fosforfällor
Hämtning sker inom 14 kalenderdagar efter beställning, beställningsdagen ej 
inräknad. 
I avgiften ingår endast transport och omhändertagande av förbrukat 
filtermaterial. Kunden ansvarar för ny säck och påfyllning av 
fosforfiltermaterial.

Avgift för hämtning av fosforfiltermaterial.
Tjänst Avgift

Hämtning av förpackat filtermaterial. Hämtning sker 
med kranbil.
Säck eller kassett, upp till 500 kg:
Säck eller kassett, över 500 kg:

1 000 kr per kolli
2 000 kr per kolli

Hämtning av löst filtermaterial. Hämtning sker med 
slamsugningsbil.
I avgiften ingår slangdragning 20 meter. Slangdragning 
därutöver debiteras enligt 6.1.1.

1 100 kr per m3
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6.3 Hämtning av latrin
Vid första besöket hos ny abonnent lämnas tre behållare. Hämtning sker av 
valfritt antal latrinbehållare per tillfälle. Vid varje hämtning lämnas lika 
många nya behållare som det antal som hämtas. Detta fortgår tills 
hämtningsperioden är slut. 

Hämtning sker av utställda latrinbehållare varannan vecka året runt eller 
under sommarperioden, beroende på valt abonnemang. Under 
sommarperioden sker hämtning jämna veckor från och med vecka 16 till och 
med vecka 40.

Avgift med hämtning varannan vecka. Hämtningsavgift debiteras 
beroende på antal lämnade behållare.

Grundavgift 
hämtning året runt

kr/år 

Grundavgift 
Hämtning vecka 16 – 41

kr/år

Hämtningsavgift

kr/ behållare 

9 000 kr 6 000 kr 500 kr

6.3.1 Tilläggstjänster
Extra behållare utöver de som ingår i abonnemang hämtas mot en extra 
avgift. Extra hämtning av latrin sker i samband med ordinarie tur sommartid 
eller inom tre dagar efter beställning hos av Borgholm Energi AB anlitad 
entreprenör.

Avgift för gångavstånd debiteras per behållare och hämtningstillfälle vid 
hämtning på annan plats än hämtningsfordonets stopp-plats.

Avgift per behållare och hämtningstillfälle.
Tjänst Avgift

Extra latrinkärl utöver de som ingår i abonnemanget, per 
behållare
Hämtning sker i samband med ordinarie tur sommartid

500 kr

Extrahämtning inom 3 arbetsdagar, per behållare 800 kr

Gångavstånd
0–10 meter
11-20 meter
21-30 meter
31-40 meter
41-50 meter
51-60 meter
61 meter och uppåt

40 kr
54 kr
68 kr
82 kr
96 kr
110 kr
165 kr
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7 Felsortering och timpriser
7.1 Felsortering
Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat 
enligt anvisningar har Borgholm Energi AB rätt att debitera en 
felsorteringsavgift. Till exempel är det inte tillåtet att lägga farligt avfall och 
elavfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera, i behållare för mat- 
och restavfall. 

För kärl: Felsorteringsavgift debiteras för kärl om farligt avfall läggs i 
kärlet, om grovavfall eller annat avfall som stör optisk sortering läggs i kärlet, 
om löst avfall läggs i kärl eller om det är uppenbart att matavfall inte sorteras 
ut och läggs i grön påse och anmälan om hemkompostering inte har gjorts till 
kommunen.

För container och underjordsbehållare: Felsorteringsavgift debiteras 
om farligt avfall läggs i behållaren. Om behållaren inte kompletteras med 
kärl för enbart matavfall, ska abonnemang för osorterat avfall användas. Vid 
abonnemang för osorterat avfall används därför inte felsorteringsavgift för 
felsorterat matavfall eller grovavfall i container eller underjordsbehållare.

Vid felsortering kommer fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren att 
kontaktas och felet påpekas. Vid varje efterföljande tillfälle faktureras 
felsorteringsavgift. 

Avgift vid felsortering.

Behållare Avgift
kr/tillfälle och behållare

Kärl, 140 liter matavfall 150 kr

Kärl, 190–370 liter 150 kr

Kärl, 660 liter 300 kr

Container eller underjordsbehållare 700 kr

Latrinbehållare 300 kr

Enskild avloppsanläggning 300 kr
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7.2 Timpriser 
Vid hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller 
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, debiteras 
avgift baserat på timpris, se även kapitel 8.10

Avgift för olika typer av fordon, per timme.
Tjänst Avgift
Slamtömningsfordon 1 126 kr/tim

Hämtningsfordon för mat- och restavfall 1 126 kr/tim

Last/flakbil > 3,5 ton 790 kr/tim

Kranbil 2 135 kr/tim

Mindre fordon för mat- och restavfall 647 kr/tim
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8 Allmänna bestämmelser
8.1 Allmänt
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 
4 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. Taxan gäller 
tills ny taxa beslutas.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning 
eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras samt främjar en effektiv 
hämtning.

8.2 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och 
gällande regler

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, 
avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken 
samt föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun. I föreskrifter 
om avfallshantering för Borgholms kommun anges bland annat hur avfall ska 
sorteras. 

8.3 Definitioner
Abonnemang innebär regelbunden hämtning med bestämt intervall.

Delat abonnemang innebär att två eller tre närliggande 
fastighetsinnehavare använder gemensam behållare efter anmälan enligt 
föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun.

En- och tvåfamiljshus är samtliga fastigheter som är taxerade som 
småhus, det vill säga villor, radhus, kedjehus och parhus, där någon är 
folkbokförd på fastigheten. 

Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 
1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, 
exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening. Beträffande 
frågor om betalningsansvar räknas även den som arrenderar en fastighet till 
denna kategori.

Flerfamiljshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Till 
denna kategori räknas även det fall där det finns flera en- och tvåbostadshus 
på samma fastighet, med gemensamma kärl och med en gemensam 
fakturamottagare.

Fritidshus är fastigheter där ingen person är folkbokförd. När fastigheten i 
huvudsak används sommartid ska fastighetsinnehavaren teckna 
sommarabonnemang.
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Kolli avser förpackat avfall som ska kunna hanteras av en person. Exempel 
på kolli är en möbel, ett paket eller en hopknuten bunt med ris. Avfallet får 
väga max 25 kg per kolli (gäller inte vitvaror avsedda för hushållsbruk). När 
avfallet läggs i säck ska säcken vara transparent så att innehållet syns. 
Elavfall ska sorteras för sig. 

Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis 
verksamhetsutövare som hyr lokal, eller annan hyresgäst.  

Ordinarie hämtningsplats är den plats där avfallsbehållare eller avfall 
ska vara placerat på hämtningsdagen senast kl. 06:00. Hämtningsplatsen ska 
vara placerad så nära hämtningsfordonets stopp-plats som möjligt, se 
definition av stopp-plats nedan.

Samfällighetsförening är en juridisk person. Medlemmarna är ägarna till 
de deltagande fastigheterna. En samfällighetsförening, för ägande och skötsel 
av gemensamhetsanläggning för avfallshantering, träder i fastighetsägarens 
ställe med avseende på betalningsansvar för avgifter enligt denna avfallstaxa.

Stopp-plats är fordonets normala uppställningsplats vid hämtning av 
avfall. Det ska finnas farbar väg fram till stopp-platsen. 

Verksamheter är fastigheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt 
avfall, exempelvis skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, 
fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m m som inte utgörs av 
boende. Till verksamheter räknas även bostäder i speciella boenden som 
inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer samt 
verksamheter för vård och omsorg.

Toalettvagn är tillfällig mobil toalett som normalt töms med 
slamsugningsfordon. Toalettbod och bajamaja ingår i detta begrepp.

I övrigt gäller samma definitioner som i föreskrifter för avfallshantering i 
Borgholms kommun.

8.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för 
aktuell avfallshantering, samt beställa tilläggstjänster enligt denna 
avfallstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten. Avgiften ska betalas till 
Borgholm Energi AB. Fakturering sker enligt det faktureringsintervall som 
fastställs av bolaget.

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat 
hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid 
hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i 
abonnemanget specificerade sättet.
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Efter godkännande från Borgholm Energi AB, fastighetsinnehavare och 
nyttjanderättshavare, kan fakturor ställas till nyttjanderättshavaren. 
Borgholm Energi AB kan häva sådan överenskommelse om 
nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten 
kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om fakturamottagaren inte betalar 
fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren. 

8.5 Ägarbyte och ändring av abonnemang
Anmälan om uppsägning, ägarbyte eller byte av abonnemang ska vara 
Borgholm Energi AB tillhanda senast 7 dagar innan förändringen kan träda i 
kraft. 

Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska 
uppgifter enligt blankett för att kunna handläggas. Ingen förändring av 
abonnemang eller ägare medges retroaktivt.

Vid uppsägning och ägarbyte, där anmälan inkommit till Borgholm Energi 
AB senare än enligt ovan, återbetalas inte redan fakturerade avgifter eller 
avgifter som faktureras innan förändring registrerats.

Se föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun angående 
ansökan om uppehåll.

8.6 Avgifter för en- och tvåbostadshus
Grundavgift som anges för året-runt-abonnemang avser grundavgift per 
bostad där någon person är folkbokförd.

Grundavgift som anges för sommarabonnemang avser grundavgift per 
bostad för fritidsboende.

Alla fastigheter där någon person är folkbokförd ska betala grundavgift som 
för året-runt-abonnemang. Alla fastigheter med permanentboende, eller som 
av annan anledning har behov av hämtning av avfall året runt, ska teckna 
året-runt-abonnemang.

8.7 Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning
För en-och tvåfamiljshus som delar abonnemang eller har gemensam 
avfallslösning debiteras fastighetsinnehavare var för sig. 

För samfällighetsföreningar som väljer att samordna avfallshanteringen 
debiteras föreningen fast årskostnad för samtliga ingående fastigheter. 
Föreningen ansvarar för behållarna och är betalningsansvarig för 
abonnemang.

Vilka fastigheter som ingår i delat abonnemang eller gemensam 
avfallslösning ska kontinuerligt uppdateras och meddelas Borgholm Energi 
AB.
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Förutsättningar för delat abonnemang och gemensam avfallslösningar 
regleras i 36 § i föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun.

8.8 Avgifter vid undantag enligt kommunens föreskrifter för 
avfallshantering 

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens föreskrifter 
för avfallshantering. När tillsynsansvarig nämnd handlägger anmälan eller 
ansökan om undantag debiteras avgift enligt nämndens fastställda taxa.

Vid beviljat uppehåll i hämtning enligt 37 § föreskrifter för avfallshantering i 
Borgholms kommun, debiteras endast grundavgift. Hämtningsavgiften 
debiteras inte under aktuell period. Vid uppehåll ska ingen hämtning av 
något slags avfall ske från fastigheten under uppehållsperioden.

Vid befrielse enligt 38 § föreskrifter för avfallshantering i Borgholms 
kommun debiteras ingen avfallsavgift.

8.9 Felsorteringsavgift
Om farligt avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat 
enligt anvisningar har Borgholm Energi AB rätt att debitera 
felsorteringsavgift. 

8.10 Avgifter när taxan saknar tillämpning
Om ett behov uppstår av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa, 
exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som anges i denna 
avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är 
normalt, saknar taxan tillämpning i det enskilda fallet. Kommunfullmäktige, 
eller den nämnd som fullmäktige delegerar till, får då besluta om avgifter 
baserat på principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och avgift per 
timme.
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PM till förslag ”Borgholms kommuns Avfallstaxa för 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet, Gäller från och med 2020-01-01”

I detta PM beskrivs förändringar i taxeförslag till 2020. Beskrivningen följer strukturen i taxan.

Bakgrund och syfte

Under 2018 påbörjade Borgholm Energi arbetet med att revidera Borgholms kommuns 
renhållningsordning och avfallstaxa. Renhållningsordningen är utställd och förslag till 
beslut kommer att lämnas i höst. Anledningen till att även avfallstaxan revideras är att få 
styrdokumenten inom avfallshanteringen att sträva mot samma mål. Utgångspunkten 
för revideringen av kommunens renhållningsordning och avfallstaxa är att minska 
negativ miljöpåverkan från avfallshanteringen och att det ska vara lätt att göra rätt. Det 
har i taxearbetet resulterat i följande mål:

 Införa en miljöstyrande avfallstaxa
o Öka matavfallsutsortering
o Det ska löna sig att göra rätt
o Minska transportutsläpp

 Förenkla och förtydliga
o Det ska vara enkelt att göra rätt

Till avfallstaxa 2019 gjordes de förändringar som Borgholm Energi ansåg var mest 
nödvändiga för att få en miljöstyrande, enkel och tydlig taxa, som uppfyller önskemål 
från våra kunder och som samtidigt upplevs vara rättvis. Arbetet med avfallstaxan är 
inte klart, då Borgholm Energis ambition är att få fram en avfallstaxa som till fullo är 
anpassad till Borgholms kommuns speciella förutsättningar och uppfyller de tidigare 
nämnda målen.

Omstrukturering av fasta avgifter och viktavgifter för kunder med kärl

De fasta avgifterna höjs och viktavgiften sänks med 34 % från 3,35 kr/kg till 2,21 kr/kg för 
kunder med kärl.

Sänkningen av viktavgiften syftar till förstärka miljöstyrningen som infördes till 2019 års 
avfallstaxa. Målet är att öka matavfallsinsamlingen. 

Med en höjning av de fasta avgifterna får kunderna ett ekonomiskt incitament för att ha 
rätt abonnemang, d.v.s. det abonnemang som mest speglar deras behov av tömningar 
under året. I och med att de fasta avgifterna höjs kan prisskillnaden mellan de fasta 
avgifterna för helårs- och sommarabonnemang ökas.
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En annan önskvärd effekt som uppnås med omstruktureringen är att intäkterna blir mer 
förutsägbara från år till år, och inte så starkt beroende av mängden avfall som samlas in. 
Detta ger en stabilare ekonomi.

Omstruktureringen är gjord så att kunder med en genomsnittlig1 årsvikt på avfallet får 
en oförändrad årskostnad jämfört med 2019, bortsett från kunder med 
helårsabonnemang på 660 liters kärl som får en sänkning med 100 kr/år. Ytterligare en 
effekt av omstruktureringen är att kunder med mindre avfall än den genomsnittliga 
årsvikten får en något högre årskostnad än 2019, medan kunder med mer avfall än den 
genomsnittliga årsvikten får en något lägre årskostnad än 2019.

Årskostnaden för kunder med genomsnittlig årsvikt blir lägre än riksgenomsnittet, med i 
storleksordningen 450 kr/år för ett villahushåll och 165 kr/år för ett fritidshus.2 

2. Hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus samt fritidshus

2.1 Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning

Möjlighet införs för kunder att välja gemensam avfallslösning. Denna lösning är främst 
framtagen för kunder som bor på trånga vägar med bristfällig framkomlighet och 
vändmöjligheter för tömningsfordon. Syftet med gemensamhetslösningen är att öka 
säkerheten, förbättra arbetsmiljön för chaufförerna och minska transporterna. 

För denna tjänst föreslås en volymbaserad taxa istället för en viktbaserad. Anledningen 
är att det inte går att veta hur stor del av hushållsavfallet som kommer från vilken 
fastighet, vilket medför att kunderna inte kan debiteras vikt efter faktisk avfallsmängd. 
Den volymbaserade taxan förenklar för kunderna att komma överens om en gemensam 
avfallslösning och är enklare att administrera för Borgholm Energis kundtjänst. 

Årskostnaden för gemensam avfallslösning blir lägre för kunder med 
sommarabonnemang, jämfört med att ha ett eget kärl, oavsett mängd avfall per år. För 
kunder med helårsabonnemang blir årskostnaden lägre jämfört med att ha ett eget kärl, 
om man slänger lika mycket avfall som medelkunden med 190 liter kärl gör.

3. Hushållsavfall från flerfamiljshus och verksamheter

3.1 Hämtning av avfall i kärl

En nyhet i taxan är hämtning varje vecka för 660 liters kärl. Denna tjänst är en 
anpassning utifrån kundernas behov av hämtning.

1 Genomsnittlig årsvikt per abonnemangstyp för kunder med kärl i Borgholms kommun.
2 Enligt en sammanställning gjord av Avfall Sverige betalade ett svenskt villahushåll i genomsnitt 
2133 kr och ett fritidshus 1 295 kr 2018 i avfallsavgift.
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3.2 Hämtning av restavfall i container eller underjordsbehållare och 
matavfall i kärl

En nyhet i taxan är hämtning varje vecka för container. Två matavfallskärl ingår i 
abonnemanget. Dock töms de varannan vecka som förut. Denna tjänst är en anpassning 
utifrån kundernas behov av hämtning.

Avdrag för egenägd container föreslås ta bort från taxa 2020. Anledningen är att i 
nuvarande kommunala renhållningsföreskrifter antagna 2009, står det att containrar 
ägs och tillhandahålls av Borgholm Energis entreprenör. Det innebär att abonnemang 
startade efter 2009 ska använda Borgholm Energis entreprenörs containrar, men 
abonnemang startade innan 2009 hade möjlighet att ha kvar sin egenägda container. De 
containrar som fortfarande ägs av kunder börjar bli så gamla att de kan utgöra en 
säkerhetsrisk. Taxan bör styra mot en säker och bra arbetsmiljö.

Avgift för underjordsbehållare och komprimerande behållare höjs med index (3,5 %).

Taxa för mat- och restavfall i lastväxlarflak, som beslutades av kommunfullmäktige 
2019-05-20, har lagts in i taxedokumentet. Grundavgiften per lastväxlarflak höjs med 2 
%.

Utsättning och borttagning av container höjs med 3,4 %. 

3.3 Hämtning av osorterat avfall i container, underjordsbehållare eller 
lastväxlarflak

Avgifterna ändras för respektive abonnemang, så att skillnaden mellan sorterat och 
osorterat abonnemang blir 19 %.

En nyhet i taxan är hämtning varje vecka för container. Denna tjänst är en anpassning 
utifrån kundernas behov av hämtning.

Taxa för restavfall i lastväxlarflak, som beslutades av kommunfullmäktige 2019-05-20, 
har lagts in i taxedokumentet. Grundavgiften per lastväxlarflak höjs med 2 %.

Utsättning och borttagning av container höjs med 3,4 %.

3.4 Tillfälliga arrangemang

Möjlighet att ha matavfallsutsortering vid tillfälliga arrangemang införs. 

4. Särskilda avgifter och tilläggstjänster vid hämtning av mat- och restavfall 
eller osorterat avfall

4.1 Extra hämtning avfall i kärl, container eller extra säck

Avgiften för extra hämtning inom 14 dagar för kärl höjs med 7,7 % för att få 
kostnadstäckning.
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Avgifterna för extra hämtning är differentierade till 2020, beroende på om kunden 
planerar och förbokar extra hämtningar eller beställer extra hämtning först när behov 
uppstår. Ej förbokad extra hämtning höjs med upp till 3,5 %. Förbokad extra hämtning 
bibehålls på samma nivå som 2019.

Viktavgiften på extra säckar sänks för kunder med kärl, med 34 %. För kunder med 
container är viktavgiften på extra säckar oförändrad jämfört med taxa 2019.

4.2 Dragavstånd, felvänt kärl, dörrar och liknande

Taxan är förtydligad, så att kunderna kan se årskostnaden.

Oförändrat pris upp till dragavstånd på 60 meter. Över 60 meter höjs taxan med 50 % 
jämfört med 51-60 meter. Syfte är att styra att ingen väljer detta av arbetsmiljöskäl. 
Ingen kundpåverkan, då ingen kund har detta gångavstånd idag.

4.5 Specialfordon

Den totala avgiften för specialfordon, där ordinarie hämtningsfordon inte kan eller får 
köra, förtydligas i taxa 2020. I den totala avgiften ingår en tilläggsavgift för specialfordon. 
Denna avgift höjs med 7 % för att höjs för att komma närmare kostnadstäckning. 
Tjänsten används idag av kunder med 190 liter sommarabonnemang och dessa får en 
höjning av sin totala årskostnad med 7,6 %, eftersom omstruktureringen av taxan ger 
högre fasta avgifter. Resterande avgifter för specialfordon höjs med mellan 9,1 % och 
13,2 %. 

4.6 Byte av behållare och trasig behållare

Avgiften för byte av behållare och trasig behållare höjs med mellan 2,9 % till 3,4 %.

4.7 Utsättning och borttaggning av container

Utsättning och borttagning av container höjs med 3,4 %.

6. Hämtning av slam, fett och latrin

6.1 Hämtning av slam

I avgifter för tömning av avloppsanläggningar föreslås några strukturella förändringar 
även i taxa 2020. Syftet med förändringarna är att öka miljöstyrningen och att förenkla 
och förtydliga för kunderna. 

Kunder som har fler än en anläggning, som ska tömmas på samma plats vid samma 
tillfälle, får avdrag enligt 2019 års taxa. Syftet med avdraget är att motivera kunderna att 
boka tömning av anläggningarna vid samma tillfälle och på så sätt minska transporterna 
i kommunen. Avdraget görs till 2020 om till en fast summa för att göra taxan tydligare 
för kunderna. 
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Avloppsanläggningar får en mer specificerad storleksindelning i taxa 2020, genom att 
storleken 3,1-6 kubikmeter införs i taxan. Avsikten är att förtydliga för kunder med 
större anläggningar än 3 kubikmeter vad tömningskostnaden blir. Kundpåverkan är att 
kunder med en anläggning på 4 kubikmeter får en något högre avgift, medan kunder 
med en anläggning på 6 kubikmeter får en något lägre avgift, jämfört med taxa 2019. 
Införandet av den nya storleken bidrar till ett bättre kundregister och bättre möjlighet till 
planering för Suez, vilket medför en effektivare tömning och minskande transporter. I 
längden bidrar detta till lägre kostnader för slamtömning. 

Avgiften för ordinarie slamtömning föreslås öka med 3,5 % för att täcka ökade 
tömningskostnader (indexhöjning) till 2020. Taxan för 5-dagars och 3-dagars tömning 
föreslås öka med 7 % respektive 11 %. Anledningen är att dessa två typer av tömningar 
innebär mer jobb i form av fler telefonsamtal och ändrade körturer för Borgholm Energi 
och Suez jämfört med ordinarie tömningar. Detta förslag till höjning syftar till att de 
kunder som beställer dessa hämtningar ska bära sina egna kostnader. 

Anläggningar kan behöva heltömmas på grund av funktionsbrister eller annat skäl. Dock 
är det många som beställer en heltömning i onödan. För att styra bort från detta har 
tömning inom 5- och 3-arbetsdagar 10,4 % högre pris jämfört pris för deltömning. Pris 
för akuttömning är oförändrad med taxa 2019.

Kraven gällande tömningsfrekvens i förslaget till nya avfallsföreskrifter sänks jämfört 
med utgångsförslaget efter utställningen. Det innebär mer administration för Borgholm 
Energi och Suez, varför avgiften för ordinarie tömning höjs något mer än med index. 
Hämtning inom 5 arbetsdagar höjs med 3,5 % (index). 

6.1.1 Tilläggsavgifter

Avgiften för extra kubikmeter för avloppsanläggningar större än 6 kubikmeter höjs och 
en enhetlig avgift för extra kubikmeter, oavsett antal, införs. Den ekonomiska effekten 
för kunder med avloppsanläggningar större än 6 kubikmeter varierar från minus 2 % till 
en ökning på 9 %. Variationen beror att två avgifter görs om till en, samt att den nya 
storleken 3,1-6 kubikmeter införs. Syftet med en enhetlig avgift är att förenkla 
administrationen och prisinformationen till kunderna. 

Avgiften för extra slangdragning höjs för att få självkostnadstäckning samt styra mot 
bättre arbetsmiljö för chaufförerna. En styrning mot mindre slangdragning frigör på sikt 
tid och högre kapacitet i slamtömningen. Denna avgift kan behöva höjas ytterligare 
framöver för att styra mot bättre hämtningsförhållanden.

Föreslagen höjning av avgiften för specialfordon är ett steg på vägen för att styra mot att 
kunderna åtgärdar dåliga hämtningsförhållanden. Avgiften används inte idag, men bör 
finnas i taxan, eftersom behovet kan uppstå.

Avgiften för bomkörning höjs med 2,7 %.
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6.3 Hämtning av latrin

6.3.1 Tilläggstjänster

Taxan är förtydligad, så att kunderna kan se årskostnaden.

Oförändrat pris upp till dragavstånd på 60 meter, över 60 meter höjd med 50 % jämfört 
med 51-60 meter. Syfte är att styra att ingen väljer detta av arbetsmiljöskäl. Ingen kund 
påverkan då ingen kund har detta gångavstånd idag.

7. Felsortering och timpriser

7.2 Timpriser

Timpriser höjs med 3,5 %, motsvarande index. Avgifterna har ingen tillämpning för 
närvarande.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 182

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 182 Dnr 2019/214 459 KS

Reviderad renhållningsordning för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderad renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

Ärendebeskrivning
Förslag till ny renhållningsordning innefattande avfallsplan och avfallsföre-
skrifter har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från 
kommunens miljöenhet, Borgholm Energi och Miljö- och avfallsbyrån, med 
stöd av en politisk styrgrupp.

Borgholms kommun ställde under tiden 8/1 – 12/3 2019 ut förslaget för 
granskning. Förslaget har sedan omarbetats av arbetsgruppen utifrån in-
komna synpunkter.

Utöver de ändringar som gjorts utifrån inkomna synpunkter, och som redo-
visas i separat dokument (Beslutsunderlag nedan), har även andra ändring-
ar och uppdateringar gjorts i förslaget till ny renhållningsordning. 

I avfallsplanen har följande gjorts:
- Beteckningar på nämnder i kommunen har uppdaterats.
- Boendestatistik har uppdaterats med 2017 års siffror.
- Statistik på avfallsmängder, producentansvarsavfall samt besöksantal vid 
återvinningscentralerna och liknande har i mesta möjliga mån uppdaterats 
fram till 2018.
- En del övriga uppdateringar för att dokumenten ska återspegla aktuellt läge, 
såsom öppettider vid återvinningscentralerna, avfallsmottagare med mera.
- Texterna har stämts av mot den nationella avfallsplanen, som nu är beslu-
tad.
- Tiderna i handlingsplanen har justerats något framåt för aktiviteter som i ut-
ställningsdokumentet angivits till 2018 och 2019.

I avfallsföreskrifterna har följande gjorts:
- I 36 § har det öppnats för fler än tre fastighetsägare, som var begränsning i 
det utställda dokumentet. Detta har gjorts även om någon synpunkt ej inkom-
mit på antalet, eftersom arbetsgruppen bedömer att det är positivt för fastig-
hetsägare och kommunen att ha denna möjlighet. 
- I 8 och 11 §§ har avfall från hemdialys lagts till. Detta avfall har tidigare varit 
oreglerat. Vi har under året fått rekommendation från Avfall Sverige att regle-
ra det i avfallsföreskrifterna samt att det bör läggas i fastighetsägarens sop-
kärl.

Aktuellt förslag till ny renhållningsordning bifogas här för politiskt fastställan-
de. Kommunal renhållningsordning (avfallsplan och avfallsföreskrifter) ska 
beslutas av kommunfullmäktige.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 182

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Förslag avfallsplan för Borgholms kommun, inklusive bilagor:
- Avfallsplan för Borgholms kommun, daterad 2019-09-02
- Bilaga 1 Handlingsplan, daterad 2019-09-02
- Bilaga 2 Nulägesbeskrivning, daterad 2019-09-02
- Bilaga 3 Nedlagda deponier, daterad 2019-09-02
- Bilaga 4 Uppföljning av tidigare avfallsplan, daterad 2019-09-02
- Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2019-09-02

Förslag avfallsföreskrifter för Borgholms kommun.
Sammanställning av inkomna synpunkter.
Sammanställning beaktande av inkomna synpunkter.
Borgholm Energi AB § 103 2019-10-17 Revidering av kommunens 
renhållningsordning

Dagens sammanträde
Staffan Larsson (C) och Sara Kånåhols (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kom-
munfullmäktige att anta reviderad renhållningsordning med avfallsplan och avfallsfö-
reskrifter.

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Förord
Avfallsplanen för Borgholms kommun har tagits fram under 2018-2019. 
Arbetet har genomförts av en projektgrupp med representanter för olika 
kommunala funktioner under ledning av en styrgrupp samt med stöd av 
Miljö & Avfallsbyrån.

Projektledare för framtagande av avfallsplanen har varit Catherine Hevelius, 
avfallschef Borgholm Energi AB.

Styrgruppen har bestått av följande personer:

Bertil Lundgren, Kommunstyrelsen

Daniel Nilsson, Borgholm Energi AB:s styrelse

Karl-Gustav Stegermark, Samhällsbyggnadsnämnden

Cecilia Ahlström, Miljö- och hållbarhetsberedningen

Projektgruppen har bestått av följande personer:

Carolina Grandin, utredare Borgholm Energi

Catherine Hevelius, avfallschef Borgholm Energi

Klara Johansson, kundtjänstassistent Borgholm Energi

Tina Olsson, utredare Borgholm Energi

Jesper Slöjdare, taxestrateg Borgholm Energi

Åsa Jakobsson, miljöinspektör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Åsa Mårtensson, miljöinspektör Miljöenheten, 
Kommunledningsförvaltningen

Anna Stjärndahl, tillsynschef Miljöenheten, 
Kommunledningsförvaltningen
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Sammanfattning
Borgholm Energi har på uppdrag av Borgholms kommun tagit fram en ny 
avfallsplan för kommunen. Avfallsplanen har tagits fram av en brett 
sammansatt projektorganisation med medverkan från olika funktioner inom 
Borgholm Energi och Borgholms kommun. Samråd har skett med olika 
aktörer vid bland annat idéseminarier.

Genom mål och aktiviteter i avfallsplanen vill kommunen minska 
avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från 
avfallet. Avfallsplanen lägger grunden för en tydlig inriktning för en hållbar 
utveckling inom avfallshanteringen. 

Planen innehåller fyra stycken målområden för avfallshanteringen. 
Målområdena omfattar mål som utgår från bland annat de nationella 
miljökvalitetsmålen, etappmålen, den nationella avfallsplanen och aktuell 
lagstiftning, kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i 
avfallsplaneringsprocessen. Till målen hör aktiviteter som ska genomföras 
för att målen ska kunna nås.

Avfallsplanens målområden är:

1. Förebyggande och återanvändning

2. Återvinning

3. Miljöpåverkan

4. Människan i centrum

Aktiviteter för att uppnå avfallsplanens mål är bland annat: 

 Informera om till exempel återbruk.

 Genomföra utredningar om till exempel insamlingssystemet för 
matavfall, förpackningar, returpapper och farligt avfall inklusive 
elavfall.

 Utöka sorteringsmöjligheterna på återvinningscentralerna, inklusive 
mottagning av avfall för återbruk, samt vid behov utöka öppettiderna.

 Följa upp och se över tömning av enskilda avlopp.

 Utveckla uppföljning och kvalitetssäkring av avfallshanteringen.

 Se över och utveckla rutinerna för städning på allmänna platser och 
delta i nationella kampanjer för minskad nedskräpning.

 Vid behov komplettera lösningarna för omhändertagande av 
hushållsavfall från turister på stränder, hamnar och allmänna platser.
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 Vidareutveckla konceptet ”en väg in” för kundtjänst för 
avfallskunderna.

 Riskklassa nedlagda deponier och vid behov vidta åtgärder.

Genomförande av aktiviteterna kan kräva ökade resurser för bland annat 
information samt tillfälliga resursförstärkningar eller omprioriteringar för 
vissa utredningar. Samverkan mellan olika funktioner inom Borgholm 
Energi och Borgholms kommun bedöms underlätta genomförandet av 
avfallsplanen.

Uppföljning och ajourhållning av avfallsplanen kommer att ske regelbundet 
och under ledning av Borgholm Energi. 

Läsanvisning

Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor. 
Huvuddokumentet innefattar bland annat avfallsplanens syfte, mål för 
avfallshanteringen i kommunen, styrmedel för att uppnå målen, 
konsekvenser av genomförande av planen samt en beskrivning av hur planen 
ska följas upp.

I bilagor till planen presenteras handlingsplan med aktiviteter, 
nulägesbeskrivning, nedlagda deponier, uppföljning av tidigare avfallsplan 
och miljökonsekvensbeskrivning.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Enligt 15 kap 11 § Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning 
som innehåller de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för 
kommunen och en avfallsplan. Avfallsplanen ska enligt Miljöbalken innefatta 
allt avfall som uppstår i kommunen. Enligt 80 § Avfallsförordningen 
(2011:927) ska avfallsplanen ses över vart fjärde år och revideras vid behov.

Syftet med denna avfallsplan för Borgholms kommun är att:

 sätta mål för kommunens avfallshantering och medvetet prioritera 
mål och aktiviteter

 uppmärksamma hur viktig avfallshanteringen faktiskt är i samhället

 skapa en bra och hållbar avfallshantering inom kommunen

Fokus i denna avfallsplan ligger på avfall som ingår i det kommunala 
ansvaret beträffande beskrivning av hantering, statistik över avfallsmängder, 
mål och aktiviteter. Uppgifter avseende övriga avfallsslag och anläggningar 
redovisas översiktligt, i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter. 
Strategiska mål som alla aktörer bör arbeta efter formuleras, medan mätbara 
mål och aktiviteter i första hand avser de avfallsslag kommunen råder över. 
Kommunen har möjlighet att genom dialog med olika aktörer i viss mån 
påverka hanteringen av avfallsslag som inte ingår i det kommunala ansvaret 
- såsom industriavfall och producentansvarsmaterial – vilket kan bidra till 
uppfyllelse av avfallsplanens mål och övriga samhälleliga miljömål. 

1.2 Innehåll i en kommunal avfallsplan
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för 
förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) reglerar innehållet i en 
kommunal avfallsplan. Till föreskrifterna hör även en vägledning 
(Naturvårdsverket rapport 6760).

Genom föreskrifterna vill Naturvårdsverket att kommunerna ska lägga mer 
fokus på att ta fram mål och aktiviteter för att förebygga och hantera avfall, 
och mindre tid på att beskriva nuläget. Mål och aktiviteter ska utgå från de 
nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål, 
strategier och planer. Mål och aktiviteter för nedskräpning ska finnas.

För avfall som kommunen ansvarar för ska planen innehålla mål och 
aktiviteter för att förebygga och hantera avfallet. Det omfattar både 
hushållsavfall och avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter. 
Planen ska även innehålla mål och aktiviteter för avfall som kommunen inte 
ansvarar för, i den utsträckning som kommunen kan påverka detta. 

Planen ska beskriva de aktiviteter som kommunen planerar att vidta för att 
uppnå de uppsatta målen samt hur målen kommer att följas upp. Planen ska 

93



Error! No text of specified style in document. 2 september 2019

8 (28)

även beskriva vilka styrmedel man planerar att använda för att implementera 
mål och aktiviteter.

1.3 Organisation för framtagande av avfallsplanen
Denna avfallsplan har tagits fram av en brett sammansatt 
projektorganisation med projektgrupp och styrgrupp. Följande funktioner 
har på olika sätt medverkat i projektet:

 Borgholm Energis verksamhet Återvinning och Avfall, som är 
utförare av kommunens ansvar för hushållsavfall.

 Samhällsbyggnadsnämndens miljötillsynsavdelning, sedermera 
Kommunledningsförvaltningens miljöenhet.

 Ekonomi- och taxefunktionen inom Borgholm Energi.

 Borgholm Energis kundservice.

 Kommunens hållbarhetsberedning genom representant i 
styrgruppen.

 Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Borgholm 
Energis styrelse genom representanter i styrgruppen.

 Den kommunala kostverksamheten och gata/park- och 
hamnverksamheten.

 Utbildningsförvaltningen.

 Kommunens Arbetsmarknadsavdelning.

 Camping Öland.

 Ölands Turism.

 Håll Sverige Rent.

 Miljö & Avfallsbyrån.

1.4 Genomfört samråd
En viktig del i arbetet med framtagande av avfallsplanen har varit att 
samråda om mål och aktiviteter med berörda aktörer och att fånga upp 
önskemål och erfarenheter utifrån olika perspektiv. Interna diskussioner har 
skett i både projektgruppen och styrgruppen. Ett brett samråd, i enlighet 
med lagkraven i Miljöbalken, har skett genom bland annat politisk 
förankring i kommunen och informationsmöte för externa aktörer där 
fastighetsägare, företag och olika organisationer var inbjudna. 

Genomfört samråd omfattar även en lagstadgad utställning under januari-
mars 2019. Utställningen inleddes med annons i lokalpress. Avfallsplanen 
hölls under utställningstiden tillgänglig i kommunhuset och på biblioteket i 
Borgholm, liksom på följande hemsidor: borgholm.se och borgholmenergi.se.
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Utställningen innefattade även utskick till alla politiska nämnder och 
berörda styrelser, berörda kommunala verksamheter och bolag, 
Länsstyrelsen, insamlingsentreprenörer och andra mottagare av avfall från 
kommunen, större fastighetsägare och bostadsbolag, livsmedelsbutiker, 
större företag och organisationer/föreningar.

Inkomna synpunkter och kommunens bemötande av dessa, dokumenteras i 
en samrådsredogörelse.

2 Mål och aktiviteter
2.1 Bakgrund till mål och aktiviteter
I kapitel 2.3 presenteras mål för att förebygga och hantera det avfall som 
kommunen ansvarar för, innefattande både avfall inom kommunalt ansvar 
för avfallshantering och avfall som uppstår i kommunal verksamhet. Vissa 
mål avser även annat avfall i den utsträckning kommunen kan påverka detta 
genom tillämpliga kommunala styrmedel, såsom tillsyn och fysisk planering.

I Bilaga 1 presenteras även aktiviteter för att nå målen samt tidpunkt för 
genomförande, bedömning av resursbehov och ansvarig funktion för 
respektive aktivitet.

Mål och aktiviteter i denna avfallsplan utgår från:

 Lokala mål och strategier

 Behov och utvecklingsområden

 Den nationella avfallsplanen, miljökvalitetsmålen, etappmålen samt 
programmet för förebyggande av avfall

 Mål enligt EU:s avfallsdirektiv

 FN:s globala hållbarhetsmål

 Avfallshierarkin

 Tidigare avfallsplan

Nedan presenteras lokala mål, strategier, behov och utvecklingsområden. 
Inriktningen enligt tidigare avfallsplan framgår av Bilaga 4 där uppföljningen 
av den tidigare planen presenteras. Nationella mål, lagstiftning och annat av 
betydelse för avfallshanteringen i Borgholms kommun har i relevanta delar 
beskrivits i ett separat dokument vid sidan av avfallsplanen.

2.1.1 Lokala mål och strategier
Visionen för Borgholms kommun (antagen av KF 2016-01-18 § 8) lyder: 
”Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något 
som vi är stolta över. Nu och för framtiden.” Mer specifikt preciserar visionen 
gällande miljö- och kulturperspektiv att ”Borgholms kommun ska vara en 
förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling genom att främja en 
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sund och god miljö för människor, djur och natur” med ett uttalat mål om att 
”våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa 
trivsel och en hållbar, positiv utveckling av kommunen.”

Vidare fastslås i Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun (antagen av KF 
2017-12-18 § 194), vilken utgör en inriktning för hållbarhetsarbetet, att 
kommunen är den i särklass viktigaste lokala aktören för en hållbar utveckling 
och att det gäller både den egna verksamheten och det geografiska området. I 
hållbarhetspolicyn konstateras också att hur kommunen agerar som till 
exempel myndighet, verksamhetsutövare, ansvarig för utbildning av unga, 
informatör och förebild gör skillnad.

Härutöver är Borgholms kommun en upplevelsekommun, både för sina 
invånare som för gästande. Detta innefattar att kommunen ska upplevas och 
uppfattas så att man som person eller organisation vill stanna kvar eller 
återkomma. Utifrån det perspektivet har Ölands Kommunalförbund 
formulerat en Turismstrategi Öland – Vägen mot en hållbar och 
konkurrenskraftig destination (maj 2012, Version 3), där det fastslås att 
”besöksnäringen är jämte jordbruket idag den viktigaste sektorn och den 
spelar en nyckelroll för öns utveckling inför framtiden.” 

Ett av turismstrategins strategiska mål är att ”turismen på Öland ska vara 
hållbar och ansvarsfull”. Strategin är uppbyggd på ett ramverk av 
fokusområden:

 ”Ett naturligt val – Varumärket Öland och en effektiv marknadsföring”. 
Omvärldens bild av Öland och öns attraktionskraft som besöksdestination 
är grunden för en ekonomisk hållbar turism på Öland.”

 ”Det äkta Öland – En framgångsrik och hållbar destinationsutveckling”. 
Destinationsutvecklingen måste vara hållbar så att ön bevaras för 
kommande generationer.

 ”Öländskt värdskap – En välkomnande och lättillgänglig destination”. 
Besökarens upplevelse av Öland handlar i stor utsträckning om vilket 
bemötande man fått som gäst. Värdskapet innefattar även en god 
offentlig service.

 ”Smart destination – Fungerande samverkan och en effektiv 
organisation”. Samverkan är en av de viktigaste framgångsfaktorerna 
för att Öland ska utvecklas som destination.

Mål och aktiviteter i avfallsplanen avser att ligga i linje med kommunens 
vision och hållbarhetspolicy samt kommunalförbundets turismstrategi.

2.1.2 Behov och utvecklingsområden
I arbetet med framtagande av den nya avfallsplanen har ett antal behov och 
utvecklingsområden identifierats utifrån bland annat svensk lagstiftning, 
nationella mål, lokala och regionala mål och strategier, erfarenheter från 
nuvarande avfallshantering i Borgholms kommun och diskussioner som har 
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förts under arbetet med planen. Nuvarande avfallshantering och 
förutsättningarna i kommunen beskrivs i Bilaga 2.

Följande utvecklingsområden har identifierats, där behovet av mål och 
aktiviteter bedömts vara särskilt stort:

 Insamlingssystem för mat- och restavfall med mera från 
hushåll. Under de närmaste åren kan ett fortsatt fokus på 
återvinning väntas i samhället, exempelvis till följd av EU:s 
återvinningsmål, krav på matavfallsinsamling samt det nationella 
etappmålet om återvinning av matavfall och den nationella 
avfallsplanen. Insamlingen av förpackningar och returpapper ska 
enligt ändrade förordningar i möjligaste mån ske fastighetsnära. I 
Borgholms kommun sker sedan fler år tillbaka insamling av matavfall 
i gröna påsen. Behov finns av att öka utsorteringen av matavfall. 
Insamlingen av förpackningar och returpapper behöver också 
utvecklas, där insamlingen idag sker via återvinningsstationer.

 Möjlighet att lämna avfall till återanvändning på 
återvinningscentralerna. Återanvändning är en bättre form av 
resurshushållning än återvinning och kan bidra till förebyggande av 
avfall. I de flesta kommuner finns idag möjligheter att lämna avfall till 
återanvändning på återvinningscentralen. Möjlighet att lämna avfall 
till återanvändning på återvinningscentralerna i Borgholms kommun 
har efterfrågats vid samråd i samband med framtagande av denna 
avfallsplan.

 Möjligheter att lämna avfall på återvinningscentralerna. 
Öppettiderna på återvinningscentralerna är av stor betydelse för 
möjligheter att lämna avfall på återvinningscentralerna. I dagsläget är 
öppettiderna på återvinningscentralerna i Borgholm på kvällar och 
helger begränsade. Under framförallt sommarhalvåret, när 
fritidshusen är bebodda, kan det finnas behov av utökade öppettider.

 Sorteringsmöjligheter för elavfall och annat farligt avfall. 
Insamling av elavfall och särskilt smått elavfall är en mycket aktuell fråga 
där El-Kretsen i samverkan med kommunerna arbetar aktivt för att 
kommunicera och utveckla insamlingssystem. Även den nationella 
avfallsplanen pekar på vikten av att fokusera på elavfall. Nationella 
sammanställningar av avfallets sammansättning visar att vissa typer av 
smått elavfall förekommer i hushållsavfallet. Behov av högre service med 
exempelvis fastighetsnära insamling eller fler avlämningsplatser för elavfall 
bedöms finnas. Motsvarande sorteringsmöjligheter kan behöva utvecklas 
även för annat farligt avfall. I Borgholms kommun kan elavfall och annat 
farligt avfall i dagsläget lämnas på återvinningscentralerna. 

 Sorteringsmöjligheter på campingar och andra 
turistanläggningar. Turistnäringen är omfattande i Borgholms 
kommun. Turism och fritidsboende uppskattas svara för 30-40 % av 
hushållsavfallsmängderna i kommunen, varför väl fungerande 
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avfallshantering med goda sorteringsmöjligheter på olika typer av 
turistanläggningar är viktigt.

 Nedskräpning samt lösningar för att lämna avfall på allmän 
plats. Mål och aktiviteter om minskad nedskräpning ska finnas i en 
kommunal avfallsplan och har kopplingar till nationella miljömål. 
Den nationella avfallsplanen tar upp nedskräpning som ett viktigt 
område att arbeta med. För en turistkommun som Borgholm är det 
särskilt viktigt att motverka nedskräpning genom exempelvis goda 
möjligheter att lämna ifrån sig avfall på allmänna platser med väl 
placerade och lämpliga behållare.

 Tömning av enskilda avloppsanläggningar. I kommunen finns 
mycket landsbygdsboende och många fritidshus, som har enskilt 
avlopp. Tömning av enskilda avloppsanläggningar sker i många fall 
alltför sällan eller inte alls, vilket innebär en risk att anläggningarna 
inte fungerar på avsett sätt. Ökad tillsyn av tömning kan vara en del 
av lösningen.

 Information och kommunikation. Detta är en viktig strategisk 
fråga som anknyter till övriga områden. Borgholm Energi arbetar med 
information via kundtjänst och andra kanaler till fastighetsägare, 
permanentboende, fritidsboende och turister. Behov finns av särskilda 
insatser för att lyfta olika frågor. Information om exempelvis sortering 
och den praktiska hanteringen och resultatet av återvinningen kommer 
att vara en förutsättning för att målen i avfallsplanen ska kunna nås. 
Att kommunicera avfallsplanens mål och att även fånga upp olika 
gruppers behov av service är en annan viktig del av arbetet.

 Taxans konstruktion och styreffekter. Taxan är ett viktigt 
styrmedel för att nå avfallsplanens mål. Taxan behöver utvecklas för 
att bättre styra mot exempelvis ökad utsortering och insamling av 
matavfall för biogasproduktion. Taxan behöver också omfatta avgifter 
för tjänster som svarar upp mot hushållens behov av service och som 
underlättar sortering.

 Hantering av avfall från kommunala verksamheter. I 
kommunala verksamheter uppstår många olika typer av avfall som 
hanteras på olika sätt. Källsortering sker, men krav och förväntningar 
på ökad sortering aktualiserar behovet av förbättrade 
sorteringsmöjligheter, så att kommunen som organisation har 
möjlighet att föregå med gott exempel när det gäller avfallshantering. 
Den nationella avfallsplanen pekar på matavfall som en viktig fråga 
att arbeta med och kommunen har som en lokalt stor aktör möjlighet 
att förebygga avfall genom exempelvis att minska matsvinnet inom 
skola och omsorg samt att ställa krav i upphandlingar. 
Erfarenhetsutbyte mellan kommunens förvaltningar och bolag kan 
underlätta utvecklingen av kommunens avfallshantering.
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2.2 Målstruktur
Mål och aktiviteter i denna avfallsplan presenteras i fyra målområden. Varje 
målområde innehåller övergripande mål, konkreta mätbara mål samt 
aktiviteter. Mätbara mål och aktiviteter beskriver tillsammans vad 
Borgholms kommun avser att uppnå och vad som behöver göras. 
Inriktningsmålen, aktiviteterna samt nyckeltal för uppföljning av de mätbara 
målen och för att följa hur arbetet mot inriktningsmålen fortskrider 
redovisas i handlingsplanen i Bilaga 1.

Målstrukturen kan beskrivas enligt följande:

 Inriktningsmål. Anger inriktningen på längre sikt (10-15 år) och är 
vägledande för alla som ger upphov till avfall, såväl kommunala 
verksamheter som medborgare och företag.

 Mätbara mål. Anger på en mer konkret nivå vad som ska uppnås. De 
mätbara målen är på något sätt mätbara och tidsatta. De mätbara målen 
anses uppnådda när en viss målnivå nåtts eller föreslagna aktiviteter 
med koppling till det mätbara målet är genomförda. De mätbara målen 
ska av kommunstyrelsen och ansvariga nämnder lyftas upp och arbetas 
in i budgetar och verksamhetsplaner.

 Aktiviteter. Anger hur målen ska uppnås. Aktiviteterna, som är 
formulerade på ett övergripande sätt, arbetas in och konkretiseras i 
ansvarig förvaltnings eller bolags plan och budget. 

För att uppnå samtliga övergripande mål krävs emellertid genomgripande 
förändringar av samhällets produktions- och konsumtionsmönster, vilket 
naturligtvis inte kan ske under de år som denna avfallsplan gäller. 
Avfallsplanen är dock ett viktigt verktyg för att på lång sikt bidra till en 
hållbar utveckling.

2.3 Mål
2.3.1 Målområde 1: Förebyggande och återanvändning
Hushåll och verksamheter bidrar till att minska avfallsmängderna och öka 
återanvändningen. Förhållandet mellan konsumtion och avfallsmängder 
förändras genom miljömedvetna val.

Inriktningsmål: Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till 
återanvändning ska öka.

Mätbara mål:

a) Senast år 2022 ska 2 % av det grovavfall som inkommer till 
kommunens återvinningscentraler återanvändas.

b) Mängden matavfall från kommunens storkök för skolor och omsorg 
ska minska kontinuerligt.
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2.3.2 Målområde 2: Återvinning
Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår, så att det klarar 
krav från mottagande anläggning och kan återvinnas på bästa sätt för en 
hållbar utveckling. Återvinningen av material och näringsämnen ökar.

Inriktningsmål: Andelen avfall till materialåtervinning och biologisk 
återvinning ska öka och andelen avfall till deponering ska minska.

Mätbara mål:

a) Senast år 2022 ska minst 50 % av den totala mängden hushållsavfall 
sorteras ut för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

b) Senast år 2020 ska minst 50 % av matavfallet sorteras ut och 
renheten på matavfallet vara minst 98 %.

2.3.3 Målområde 3: Miljöpåverkan
Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. 
Miljöbelastningen från avfallshanteringssystemet och nedskräpningen 
minskar.

Inriktningsmål: Miljöpåverkan från hantering av avfall samt risken för 
spridning av farliga ämnen ska minska.

Mätbara mål:

a) Mängden farligt avfall i hushållsavfallet ska vara mindre än 15 gram 
per hushåll och vecka1.

b) Nedskräpningen i kommunen ska minska.

c) Nedlagda deponier ska riskklassas och där behov finns ska åtgärds- 
och kontrollprogram tas fram2.

d) Säkerställa att minst 95 % av enskilda avlopp töms enligt gällande 
föreskrifter.

e) I samband med tillsynsbesök på företag alltid uppmärksamma 
hanteringen av farligt avfall och övrigt avfall.

2.3.4 Målområde 4: Människan i centrum
Insamlingssystemet präglas av service, nytta för medborgaren och omtanke 
om människan. Estetiskt tilltalande lösningar med god tillgänglighet är 
viktiga förutsättningar för att uppnå samhällets mål på avfallsområdet.

Inriktningsmål: Det ska vara lätt att göra rätt.

Mätbara mål:

a) Minst 70 % av hushållen ska vid kundundersökning vara nöjda med 
kommunens insamling av hushållsavfall.

1 Medelvärde av mängden farligt avfall, inklusive elavfall och batterier i sorterat restavfall (brännbart mat- 
och restavfall) är 20 gram per hushåll och vecka för både småhus och flerbostadshus, enligt 
sammanställning av plockanalyser från olika kommuner i Sverige, rapport 2016:28 Avfall Sverige. 
2 Avser nedlagda deponier där kommunen är verksamhetsutövare.

100



Error! No text of specified style in document. 2 september 2019

15 (28)

3 Styrmedel
I följande kapitel beskrivs de styrmedel som kommer att användas för att 
uppnå målen och genomföra aktiviteterna i avfallsplanen.

3.1 Avfallsföreskrifter
För varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning. 
Renhållningsordningen innefattar lokala avfallsföreskrifter om hantering av 
avfall som gäller för kommunen samt denna avfallsplan.

Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om 
avfallshantering. Dessa bestämmelser är ett verktyg för att styra hanteringen 
av hushållsavfall och en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister. 
Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se vilka 
skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. 
Avfallsföreskrifterna utgör komplement till gällande lagstiftning på området.

I avfallsföreskrifterna anges hur avfallet ska sorteras i Borgholms kommun, 
exempelvis att matavfall och farligt avfall ska sorteras och lämnas skilt från 
annat avfall. Föreskrifterna är därför grundläggande för att avfallsplanens 
mål om insamling av farligt avfall, utsortering av matavfall och 
materialåtervinning ska kunna uppnås. Föreskrifterna innehåller även 
bestämmelser om tömning av enskilda avlopp och utgör även grund för mål 
inom detta område.

3.2 Avfallstaxa
Viktiga principer för hur avgifter för den kommunala avfallshanteringen får 
tas ut regleras i lagstiftningen (Miljöbalken och Kommunallagen) genom 
självkostnadsprincipen, rätten till miljöstyrning och likställighetsprincipen. I 
lagstiftningen anges vilka typer av tjänster och verksamheter som får 
finansieras via avfallstaxan.

För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen 
och en ökad återvinning av avfall har kommunerna enligt Miljöbalken 
möjlighet att differentiera avfallstaxan. Avfallstaxan ska också medverka till 
en effektiv insamling med enhetligt behållarsystem och god arbetsmiljö samt 
medge en tillräcklig valfrihet.

Avfallstaxan i Borgholms kommun består av en årsavgift, som avser 
grundavgift och hämtningsavgift, samt en viktavgift. 

Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnaderna för information, 
administration, drift av återvinningscentraler och omhändertagande av 
farligt avfall. 

Nivån på hämtningsavgiften beror bland annat på valet av 
avfallshanteringslösning, exempelvis hämtningsintervall och storlek på 
behållare. Viktavgiften betalas per kilogram avfall i behållare.

Avfallstaxan är miljöstyrande, genom att avfallslämnare som lämnar mycket 
avfall i kärlet betalar mer än de som lämnar lite. Detta styr mot mindre 
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mängd förpackningar i avfallet som läggs i kärlet men bidrar inte till att mer 
matavfall sorteras ut, från fastigheter där matavfallspåsarna läggs i samma 
kärl som restavfallet för optisk sortering. För att en effektiv miljöstyrning ska 
uppnås och exempelvis bidra till att mål om ökad källsortering och 
återvinning kan uppnås måste avgiften kombineras med en god 
kommunikation där syftet och miljönyttan tydliggörs. 

Kommunens avfallstaxa kommer att revideras regelbundet utifrån rådande 
förutsättningar, så att rätt styreffekter uppnås. Nuvarande taxa avses 
revideras stegvis, för att styra mot målen i denna avfallsplan.

Taxan är grunden för att avfallsplanens mål ska kunna uppnås genom att den 
finansierar de aktiviteter som ska genomföras. Taxans styrande effekt är av 
särskild betydelse för att målen om ökad återvinning ska kunna uppnås.

3.3 Information och kommunikation
Information och kommunikation är viktigt i arbetet med att nå en kvalitativt 
bättre avfallshantering. Kommunen har också ett lagstadgat ansvar för 
information om både sådant avfall som omfattas av kommunalt ansvar för 
avfallshantering och producentansvar.

För att nå ut med information om avfallshantering behövs en levande dialog 
och kommunikation som bygger på helhetssyn. Det kan vara effektivt att 
koppla informationen till konkret miljönytta.

Genom information om avfallshantering kan kommunens verksamhet inom 
avfallsområdet bli både ekonomiskt och miljömässigt effektivare genom att 
exempelvis ökad utsortering av matavfall, förpackningar och returpapper och 
därmed bidra till att avfallsplanens mål om ökad återvinning uppnås. 
Informationen kan även bidra till en stärkt miljöprofil för kommunen. 
Information om avfallshantering kan också på ett påtagligt sätt göra det 
enklare för människor att göra miljömedvetna val, i enlighet med 
avfallsplanens mål om att ”det ska vara lätt att göra rätt”.

Information är viktigt för att nå målen inom flera av avfallsplanens 
målområden och finns därför med som aktivitet i handlingsplanen (bilaga 1) 
exempelvis vad gäller matsvinn, matavfall, återvinning och återbruk.

Exempel på informations- och kommunikationskanaler som används inom 
avfallshanteringen i kommunen är:

 Årliga utskick med information om avfallshanteringen.

 Riktade utskick till kunder.

 Borgholm Energis webbplats och Facebook.

 Borgholms kommuns webbplats och Facebook.

 Annonsering i lokalpress.

 Inslag i lokalradio (reportage).
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 Kortfilm i butik.

 Särskild information till nyinflyttade.

 Event.

 Affischering vid butiker och återvinningscentraler.

3.4 Upphandling
Vid upphandling av varor och tjänster har kommunen möjlighet att ställa 
miljökrav av olika slag. Kommunen som en lokalt stor beställare är en 
betydelsefull aktör som genom att ställa miljökrav i upphandlingar både kan 
påverka miljöbelastning och resurshushållning inom den egna verksamheten 
och inspirera andra organisationer att ställa liknande krav. Upphandling kan 
exempelvis användas som styrmedel för att förebygga avfall i olika 
kommunala verksamheter och därmed bidra till att avfallsplanens mål om 
minskande avfallsmängder uppnås.

Att vid upphandling, där så är möjligt, ställa krav som syftar till att förebygga 
avfall i de kommunala verksamheterna är en aktivitet i handlingsplanen 
(bilaga 1) under målområde 1 Förebyggande och återanvändning.

Upphandling är även ett viktigt styrmedel för att avfallsplanens mål om ökad 
återvinning och minskad miljöpåverkan från avfallshanteringen ska kunna 
uppnås. Exempelvis är de tjänster som efterfrågas vid upphandling av 
insamling av avfall grundläggande för att lämpliga källsorteringslösningar 
ska kunna erbjudas. Krav som ställs kan också användas för att styra hur och 
var avfall behandlas och återvinns samt vilka bränslen som används vid 
insamling av avfall.

3.5 Fysisk planering
I byggandet av det hållbara samhället är avfallshanteringen en del av den 
grundläggande infrastrukturen. Det är därför viktigt att planera för 
avfallshantering i den fysiska planeringsprocessen, där utgångspunkten är 
att samla in och transportera bort avfall på ett effektivt sätt så att samhället 
kan fortsätta att fungera och för att öka materialåtervinningen genom att ge 
möjlighet till källsortering. Fysisk planering är därför ett viktigt styrmedel för 
att nå avfallsplanens mål om exempelvis ökad källsortering och återvinning 
genom att säkerställa att det finns ytor och utrymmen för insamling, 
transport och behandling av det avfall som uppstår hos hushåll och 
verksamheter.

I den fysiska planeringen tas avfallshantering med i de detaljplaner där det 
behövs, till exempel i planer för ny bebyggelse.

Borgholm Energi är remissinstans för exempelvis detaljplaner och bygglov 
och bistår i övrigt med råd när behov uppstår.
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3.6 Tillsyn
Miljöenheten på Kommunledningsförvaltningen i kommunen utövar tillsyn 
på uppdrag av Miljö- och byggnadsnämnden över bland annat tillstånds- och 
anmälningspliktiga verksamheter samt anmälningsärenden från till exempel 
kommuninvånare. Tillsyn utövas bland annat på industrier, 
avfallsanläggningar, bilverkstäder, lantbruk, avloppsreningsverk, förorenade 
områden såsom nedlagda deponier, skolor och förskolor, äldreboenden, 
bostadsbolag, strand- och bassängbad, kommuninvånares enskilda avlopp 
samt med anledning av nedskräpning i kommunen. Länsstyrelsen utövar 
tillsyn över större verksamheter. 

Frågor om verksamheters och kommuninvånares avfallshantering är vanligt 
förekommande inom tillsynen. Tillsynsmyndigheternas arbete innebär också 
att informera verksamhetsutövare om gällande lagstiftning och 
myndighetsbeslut och i samråd med dem försöka lösa eventuella problem på 
bästa sätt. Tillsynsmyndigheterna kan också ställa krav på 
verksamhetsutövare att förbättra sin avfallshantering.

Tillsynen är ett särskilt viktigt styrmedel för att mål, som avser avfall som 
kommunen inte ansvarar för från olika typer av verksamheter, ska kunna 
uppnås. I avfallsplanen finns mål om att i samband med tillsynsbesök på 
företag alltid uppmärksamma avfallshantering samt flera aktiviteter kopplat 
till detta mål.

4 Framtida avfallshantering och avfallsflöden
I följande kapitel presenteras en bedömning av framtida behov av och 
möjligheter till avfallsbehandling, viktiga utvecklingstendenser samt en 
prognos för omhändertagande av avfall från Borgholms kommun fram till 
avstämningsåret 2022 baserat på avfallsplanens mål och aktiviteter. 
Prognosen fokuserar på avfall som omfattas av kommunalt ansvar samt i 
relevanta delar även avfall som omfattas av producentansvar. Resonemang 
förs även om avfall från industri och annan verksamhet.

4.1 Utvecklingstendenser
4.1.1 Befolkningsprognos
Den permanentboende befolkningen i Borgholms kommun förväntas inte 
öka de kommande åren. Det finns dock en osäkerhet i prognosen till följd av 
2015 och 2016 års kraftiga flyktingströmmar. Förutom 
befolkningsutvecklingen är dessutom turistnäringens utveckling särskilt 
viktigt för kommunen då den utgör en betydande del i avfallsplaneringen. 
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Kommunen har en stor mängd säsongsboende. Här finns avsevärt fler 
fritidshus än villor och lägenheter i flerbostadshus, se Tabell 1. 

Tabell 1 Antal hushåll i Borgholms kommun år 2017 fördelat på olika 
boendeformer. Källa: SCB.

 Villa Flerbostadshus 
(inkl. 
specialbostäder)

Fritids-
hus

Totalt

Antal hushåll, st 4 455 1 210 8 267 13 932

4.1.2 Hushållsavfall
Utifrån den förväntade befolkningsminskningen bedöms den totala mängden 
avfall, om inte minska så åtminstone inte öka särskilt mycket i kommunen. 
Turistnäringens utveckling kan dock medföra en ökning av 
avfallsmängderna. Sammantaget bedöms inget behov av utökad kapacitet för 
behandling av påtagligt större mängder avfall föreligga. Dock kan 
fördelningen mellan olika behandlingsmetoder för avfall komma att ändras, 
vilket påverkar anläggningar för återvinning och återbruk.

En generell trend i det svenska samhället är att avfallsmängderna fortsätter 
att öka. Mellan 2011 och 2017 har de svenska hushållens totala 
avfallsmängder ökat med i genomsnitt 1,5 procent per år och det är 
framförallt grovavfallsmängderna som ökar medan mängden mat- och 
restavfall är i princip oförändrad. Mängden farligt avfall i form av 
impregnerat trä och asbest ökar medan övrigt farligt avfall minskar. Även 
mängden elavfall minskar, till följd av att produkterna blir lättare. Utslaget 
per person blir den genomsnittliga ökningen av avfallsmängderna mindre, 
till följd av den befolkningsökning som har skett under senare år.

Starka ekonomiska intressen på marknaden och fokus på konsumtion av 
varor och tillväxt i ekonomin riskerar att medföra att trenden av ökande 
avfallsmängder per invånare även fortsättningsvis håller i sig. Dock finns 
även starka motkrafter mot denna trend, bland annat via avfallsbranschen, 
men även andra samhällsaktörer och genom en generellt ökad medvetenhet 
hos allmänheten om vikten av en hållbar livsstil. Avfallsplanens aktiviteter 
gällande förebyggande av avfall samt textilier och grovavfall till 
återanvändning är viktiga i detta sammanhang.

Trots ökade avfallsmängder har på senare år mycket åstadkommits 
beträffande hur avfall behandlas i Sverige tack vare det fokus som har legat 
på att styra avfallsbehandlingen från förbränning och deponering till 
materialåtervinning. Mellan 2013 och 2017 ökade andelen hushållsavfall, 
nationellt, som gick till materialåtervinning med cirka 1 procentenhet från 33 
procent till 34 procent, medan avfall till förbränning först minskade från 50 
procent, men sedan ökade igen till 50 procent. 2017 deponerades 0,5 procent 
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av hushållsavfallet. Resterande andel av hushållsavfallet behandlades genom 
biologisk återvinning. 

4.1.3 Verksamhetsavfall
De största branscherna i Borgholms kommun är turism och jordbruk. 
Ungefär hälften av kommunens landyta används till åker- och betesmark. En 
annan betydelsefull näring är stenindustrin. Det kan konstateras att 
mängden industriavfall, bygg- och rivningsavfall etc. i hög grad är beroende 
av konjunkturen. Till följd av ökad sortering av såväl industriavfall som bygg- 
och rivningsavfall kan andelen utsorterat avfall från dessa kategorier 
förväntas öka. De avfallsflöden som i dagsläget omhändertas på annat sätt än 
genom kommunens hantering förutsätts även fortsättningsvis hanteras vid 
sidan av de kommunala systemen, då det för dessa flöden bedöms finnas ett 
etablerat omhändertagande. 

Mängden farligt avfall från industrier och bygg- och anläggningsverksamhet 
med mera kan komma att öka. Skälen till detta är främst att trenden är att 
allt mer avfall definieras som farligt avfall och att byggnation kan kräva 
sanering av förorenade områden som genererar förorenade massor som 
måste behandlas. Ökningen av mängden farligt avfall från industri och annan 
verksamhet kan motverkas av företagens interna miljöarbete som bidrar till 
miljöanpassning av produktionen.

Kommunen som fastighetsägare och verksamhetsutövare i olika typer av 
verksamheter kan på olika sätt föregå med gott exempel och inspirera andra 
verksamheter att utveckla sin källsortering och arbeta för minskade 
avfallsmängder.

4.2 Prognos över avfallsmängder
I följande avsnitt redovisas översiktligt en prognos för utvecklingen av 
avfallets mängd och fördelning på fraktioner fram till avstämningsåret 2022. 
Prognosen baseras på avfallsmängder 2017, förväntad befolknings- och 
näringslivsutveckling samt en bedömning av hur avfallet kommer att 
fördelas på fraktioner till följd av genomförande av aktiviteter enligt denna 
avfallsplan. Prognosen fokuserar på det avfall som hanteras genom 
kommunen samt avfall som omfattas av producentansvar.

Med utgångspunkt från kommunens bedömning av befolkningsutvecklingen, 
nationella erfarenheter angående förändringar av avfallsmängden per 
invånare samt under förutsättning att målen i avfallsplanen uppnås kan de 
totala hushållsavfallsmängderna i kommunen 2022 förväntas ligga på 
ungefär samma nivå som idag. Bedömningen är något osäker utifrån bland 
annat hur avfallsproduktionen per invånare kommer att utvecklas, hur 
turistnäringen utvecklas och hur stor effekt avfallsförebyggande åtgärder 
kommer att få. Hur avfallsmängderna kommer att utvecklas efter 2022 kan 
bedömas först efter att utfallet av mål och aktiviteter i avfallsplanen 
utvärderats och eventuella nya målnivåer fastställts. Att prognostisera för en 
längre tidsperiod än till 2022 bedöms inte som meningsfullt eftersom 
osäkerheterna kring avfallshanteringens utveckling blir för stora.
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I Borgholms kommun sker insamling av matavfall för biologisk behandling 
via optisk sortering med gröna plastpåsar. Bedömningen är att det finns 
potential för att öka andelen utsorterat matavfall för biologisk behandling. 

I dagsläget omhändertas närmare 80 % av det avfall som omfattas av 
kommunalt ansvar för avfallshantering (exklusive slam från enskilda 
anläggningar) genom förbränning med energiutvinning. Enligt 
avfallshierarkin bör materialåtervinning eller biologisk återvinning 
prioriteras framför annat omhändertagande. Delar av det avfall som kan 
förbrännas bedöms kunna nyttiggöras genom materialåtervinning eller 
biologisk återvinning. Detta förutsätter ökad sortering vid källan, vid 
återvinningscentraler eller central sortering av exempelvis returpapper, 
pappersförpackningar och metall.

Mål som konkret berör avfallsmängderna i Borgholms kommuns avfallsplan 
handlar främst om att öka andelen avfall till återvinning och återanvändning. 
Det finns även mål om att mängden matavfall från kommunens storkök ska 
minska kontinuerligt samt mål om att minska mängden farligt avfall i 
hushållsavfallet genom bland annat förbättrad insamlingsservice, men detta 
mål har inte beaktats i beräkningarna. De mål i avfallsplanen som tagits 
hänsyn till vid uppskattning av möjliga framtida avfallsmängder till 
respektive behandling är följande:

 2 % av grovavfallet ska återanvändas

 50 % av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

 50 % av hushållsavfallet (exklusive slam) ska gå till 
materialåtervinning eller biologisk återvinning 

Figur 1 nedan visar förväntade mängder avfall som hanteras genom 
kommunen samt avfall som omfattas av producentansvar uppdelat på 
behandlingsmetod om ovanstående mål i avfallsplanen nås. I mängderna till 
biologisk behandling är slam från enskilda anläggningar exkluderat men 
denna mängd antas vara ungefär konstant fortsättningsvis. 
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Figur 1 Avfallsmängder fördelat på behandlingsmetod under 2017 samt framtida mängder 
år 2022. Avser avfall som hanteras genom kommunen och avfall som omfattas av 
producentansvar.

Om de mål som tagits fram i kommunens avfallsplan nås innebär det att 
mängderna till energiåtervinning minskar medan mängderna till 
materialåtervinning ökar. På grund av bristande tidigare statistik för mängd 
matavfall till behandling har den framtida mängden uppskattats utifrån antal 
förbrukade påsar, vikt per matavfallspåse samt nationell statistik från Avfall 
Sverige. I och med möjlighet till utsortering av matavfall i mycket större 
utsträckning ökar mängderna till biologisk återvinning. Under 2017 gick 
endast 63 ton matavfall till behandling. 2018 uppgick mängden matavfall till 
rötning till 328 ton. Mängderna avfall som hanteras genom kommunen och 
som lämnas till återbruk är i sammanhanget fortfarande marginell, varför 
stapeln endast anas i diagrammet. 

Mängden grovavfall till energiutvinning kan komma att minska till förmån 
för materialåtervinning. I det brännbara grovavfallet återfinns till exempel 
textil, som kan återanvändas eller materialåtervinnas och det finns även 
andra produkter som kan styras mot materialåtervinning eller 
återanvändning istället för energiutvinning. Omfattningen av återvinningen 
av grovavfall beror bland annat på antalet avfallsfraktioner som tas emot vid 
återvinningscentralerna, hur väl hushållen sorterar vid 
återvinningscentralerna samt hur stora mängder som sorteras ut genom 
central sortering. Mängden avfall till deponi antas minska, främst till följd av 
återvinning av gips och ökad central sortering av ej brännbart avfall som tas 
emot vid återvinningscentralerna.

Ökad mängd textil som sorteras ut för återanvändning eller 
materialåtervinning, minskat matsvinn från kommunens storkök och 
förbättrad insamlingsservice för farligt avfall är, ur miljösynpunkt, viktiga 
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förändringar under perioden men inverkan på de totala mängderna är 
begränsad. EU:s nya avfallsdirektiv (2018) innebär obligatorisk separat 
insamling av textil. Separat insamling av textil innebär en ökad mängd avfall 
till återvinning, om än inte i någon större omfattning. Ytterligare en fraktion 
ställer dock krav på insamlingssystemet i kommunen, främst vid 
kommunens återvinningscentraler. Beträffande farligt avfall så kan 
framförallt mängden impregnerat trä och asbest förväntas öka, på liknande 
sätt som nationellt, medan mängden insamlat elavfall viktmässigt kan 
förväntas minska till följd av att produkterna blir lättare.

Med undantag för avfall som omfattas av producentansvar saknas 
mängdstatistik för avfall som kommunen inte ansvarar för. Sådant avfall är 
till exempel industriavfall, bygg- och rivningsavfall och park- och 
trädgårdsavfall från verksamheter. Någon prognos för dessa avfallsslag har 
därför inte kunnat göras.

4.3 Behov av insamlingssystem och anläggningar
4.3.1 Hushållsavfall som omfattas av kommunalt ansvar för avfallshantering
Baserat på de trender och prognoser som beskrivits ovan kan konstateras att 
behovet av behandlingskapacitet kommer att öka om målen om ökad 
återvinning ska nås. Även behovet av kapacitet för mottagning av utsorterade 
fraktioner till återvinning kommer att öka om 50 % av hushållsavfallet ska 
nyttiggöras genom materialåtervinning eller biologisk återvinning.

För att målet om ökad återvinning ska kunna nås kommer även 
insamlingssystemet för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper 
från hushåll att behöva ses över, vilket är en av de aktiviteter som tas upp i 
handlingsplanen till avfallsplanen.

Avfallsplanens mål om ökad återanvändning av avfall som lämnas till 
kommunens återvinningscentraler förutsätter att möjligheter för mottagning 
av sådant avfall skapas på återvinningscentralerna, helt enligt avfallsplanens 
handlingsplan.

4.3.2 Verksamhetsavfall
För verksamhetsavfall, vilket inte omfattas av kommunalt ansvar för 
avfallshantering, finns begränsat med information om mängder som 
uppkommer inom kommunen. Även information om kapaciteten i befintliga 
anläggningar för behandling av verksamhetsavfall är begränsad. Det finns 
inga uppgifter om att mängden verksamhetsavfall skulle ändras drastiskt 
under planperioden och därmed förändra behovet av 
behandlingsanläggningar. 

4.4 Koppling till fysisk planering
Kommunens översiktliga planering syftar till att planera grunddragen i 
mark- och vattenanvändningen i kommunen, i huvudsak utifrån allmänna 
intressen. En väl fungerande avfallshantering är ett allmänt intresse.
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I kommunens översiktsplan från 2002 redogörs för hur avfallshanteringen i 
kommunen fungerar och vilka olika anläggningar som finns för dessa 
ändamål. I planen föreslås dock inte några nya områden för den här typen av 
verksamheter eller andra förändringar vad gäller befintliga anläggningar. 
Inte heller i fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm och Köpingsvik 
(2018) pekas några nya ytor ut för avfallshanteringen, däremot påtalas 
behovet av att se över återvinningsstationernas storlek, lägen och innehåll. 
Även i den fördjupade översiktsplanen för Byxelkrok (2017) påtalas behovet 
av att utreda återvinningsstationens placering.

I fördjupningarna av översiktsplanen för Löttorp respektive Rälla-Ekerum-
Stora Rör berörs avfallshanteringen mycket lite eller inte alls.

I detaljplaner regleras markens lämplighet för en viss användning i detalj. I 
arbetet med att ta fram en detaljplan ska avvägningar göras mellan allmänna 
och enskilda intressen vilket innebär att bland annat möjligheterna att ordna 
sophämtning måste utredas. Detta är sällan ett problem då detaljplaner 
oftast tas fram i tätorter men får som konsekvens att gator i princip alltid 
utformas med sopbilens framkomlighet som en dimensionerande faktor.

5 Konsekvenser
5.1 Miljö 
Avfallsplanens mål och aktiviteter bidrar till att uppfylla nationella 
miljökvalitetsmål och mål i den nationella avfallsplanen. De nationella 
miljökvalitetsmål som berörs i störst utsträckning är ”God bebyggd miljö”, 
”Giftfri miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan” som alla bedöms påverkas i 
positiv riktning till följd av planens genomförande. 

Flera aktiviteter syftar till att förändra beteenden, exempelvis information 
för ökat återbruk, ökad matavfallssortering och ökad utsortering av farligt 
avfall inklusive elavfall eller att vid tillsyn hos företag uppmärksamma 
avfallshanteringen i syfte att öka sorteringen. Det tar lång tid att förändra 
beteenden, men om insatserna följs av förändrat beteende hos en stor andel 
av invånarna, kan de på lång sikt få stor positiv påverkan genom bättre 
resurshushållning och minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga 
ämnen.

Andra aktiviteter handlar om att se över eller utreda delar av hanteringen. 
Om, eller när, dessa översyner eller utredningar resulterar i olika typer av 
förändringar, exempelvis förbättrad insamlingsservice, kan de positiva 
effekterna bli stora. Exempel på utredningar som kan få stor betydelse 
handlar om insamlingssystemet för mat- och restavfall, förpackningar och 
returpapper samt sorteringsmöjligheter och öppettider på 
återvinningscentralerna.

Aktiviteterna syftar till positiv miljöpåverkan, men kan även medföra vissa 
negativa effekter. Exempelvis kan förbättrad insamlingsservice genom 
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fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper leda till en 
ökning av transporter med tunga fordon vid tömning av kärl. Den negativa 
miljöpåverkan kan motverkas om andelen avfallstransporter som sker med 
förnybara bränslen ökar eller genom att hushållens transporter med 
personbil till återvinningsstationer minskar.

Sammantaget bedöms genomförandet av avfallsplanen medföra positiv 
miljöpåverkan. Det är viktigt att ha uthållighet beträffande 
informationsinsatser kring förebyggande av avfall och ökad sortering för 
återvinning, eftersom det tar tid att förändra beteenden.

I Bilaga 5 presenteras en miljökonsekvensbeskrivning av avfallsplanens 
genomförande.

5.2 Ekonomi
Genomförande av avfallsplanens aktiviteter för bättre service och ökad 
resurshushållning i enlighet med nationella mål medför ökade kostnader för 
avfallshanteringen. Till de större kostnaderna hör att:

 Genomföra informationsinsatser.

 Genomföra ett flertal utredningar, t.ex. om insamlingssystemet för 
matavfall, förpackningar, returpapper och farligt avfall inkl. elavfall.

 Utöka sorteringsmöjligheterna på återvinningscentralerna, inklusive 
mottagning av avfall för återbruk samt skapa möjligheter för 
kommunens arbetsmarknadsavdelning att bedriva återbruk.

 Vid behov utöka öppettiderna på återvinningscentralerna.

 Följa upp och se över tömning av enskilda avlopp.

 Utveckla uppföljningen av avfallshanteringen genom att genomföra 
regelbundna plockanalyser, förbättra rutinerna för kvalitetssäkring i 
insamlingsledet samt genomföra kundundersökningar.

 Se över och utveckla rutinerna för städning på allmänna platser och 
delta i nationella kampanjer för minskad nedskräpning.

 Vid behov komplettera lösningarna för omhändertagande av 
hushållsavfall från turister på stränder, hamnar och allmänna platser.

 Vidareutveckla konceptet ”en väg in” för kundtjänst för 
avfallskunderna. Idag delas denna funktion mellan entreprenören 
och Borgholm Energi.

 Genomföra riskklassning av nedlagda deponier och vid behov vidta 
åtgärder.

Genomförandet av aktiviteterna i avfallsplanen förutsätter engagemang från 
flera olika delar av kommunens organisation inklusive bolag. Borgholm 
Energi genom Återvinning och avfall samt Miljö-och byggnadsnämnden är 
nyckelaktörer i arbetet, men även andra delar av den kommunala 
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organisationen kommer att behöva vara aktiva. Aktiviteterna kan medföra 
kostnader till följd av investeringar men också ökade personella resurser 
eller andra driftkostnader. Även fastighetsägare med flera kan få ökade 
kostnader till följd av genomförande av avfallsplanen.

5.2.1 Personella resurser
Många av aktiviteterna i avfallsplanens handlingsplan bedöms kunna 
genomföras med befintliga personella resurser. De aktiviteter som genomförs 
av Borgholm Energi/Återvinning och avfall samt Miljö- och 
byggnadsnämnden är ganska jämnt fördelade i tiden under perioden 2019-
2022.

Handlingsplanen innehåller ett flertal aktiviteter avseende information. 
Dessa aktiviteter kan delvis genomföras med befintliga resurser, men en 
förstärkning av de personella resurserna för information bedöms behövas. 
Förstärkning kan framförallt behövas inom Borgholm Energi/Återvinning 
och avfall som ansvarar för och genomför huvuddelen av aktiviteterna, i vissa 
fall i samverkan med andra aktörer.

Handlingsplanen innehåller även ett flertal utredningar, där vissa bedöms 
kunna genomföras med befintliga resurser. Utredningar av mer omfattande 
karaktär är främst undersökningar av nedlagda deponier, utredningar i 
samband med återvinningscentralerna samt utredningar och aktiviteter med 
avseende på insamlingssystemet för matavfall, förpackningar och 
returpapper. Både Borgholm Energi och Miljö- och byggnadsnämnden kan 
behöva en tillfällig resursförstärkning eller omprioritering för genomförande 
av de mer omfattande utredningarna. 

5.2.2 Övriga kostnader
Några aktiviteter i avfallsplanens handlingsplan innebär eller kan innebära 
investeringar under de närmaste åren. 

Exempel på sådana aktiviteter, som kan bli aktuella efter genomförande av 
särskilda utredningar, handlar om att utöka sorteringsmöjligheterna på 
återvinningscentralerna, inklusive mottagning av avfall för återbruk.

Härutöver tillkommer kostnader enligt det åtgärds- och kontrollprogram 
som kommer att tas fram för nedlagda deponier.

5.2.3 Avfallstaxa
Genomförande av aktiviteter enligt avfallsplanen, under förutsättning att ett 
antal utredningar resulterar i investeringar och ändrad drift, kan komma att 
innebära höjning av avfallstaxan.

En del av avfallsplanens aktiviteter med avfallsförebyggande och/eller 
kvalitetshöjande karaktär kan påverka taxan positivt. Till exempel kan en 
framgångsrik satsning på återbruk ge kostnadsbesparingar, då avfall till 
förbränning och deponering minskar.
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Aktiviteter som inte genomförs inom ramen för det kommunala ansvaret för 
avfallshantering ger upphov till kostnader som inte utgör grund för taxeuttag 
och påverkar därmed inte avfallstaxan.

5.2.4 Ekonomiska konsekvenser på längre sikt
Utöver ovanstående kända aktiviteter som kräver ekonomiska insatser kan 
ytterligare drift- eller investeringskostnader tillkomma till följd av 
genomförande av förändringar baserade på resultat från utredningar, till 
exempel komplettering med fler eller andra typer av behållare vid 
förändringar av insamlingssystemet i syfte att underlätta sortering. 
Genomförande av vissa aktiviteter kan även leda till lägre kostnader 
däribland aktiviteter för minskat matsvinn inom kommunala verksamheter. 
Andra exempel är aktiviteter som kan resultera i förbättrad utsortering av 
avfall till materialåtervinning, vilket innebär större mängder material av god 
kvalitet. Dessa material har ofta ett ekonomiskt värde. En förbättrad 
utsortering ger även en restavfallsfraktion med lågt innehåll av matavfall, 
vilket ger ett bränsle med högre värmevärde för förbränningsanläggningar.

Kostnader kan, ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, på sikt innebära 
besparingar. Det gäller att hushålla med jordens ändliga resurser genom att 
så långt det är möjligt återvinna material i kretsloppet och minska beroendet 
av fossila bränslen. Att ta kostnader för minskad föroreningsbelastning i 
miljön och inte bygga upp en allt större miljöskuld, är en investering för 
framtiden. De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna efter att olika 
aktiviteter har genomförts beskrivs inte närmare i denna avfallsplan.

5.3 Service
En acceptabel servicenivå är en av förutsättningarna för att källsorteringen 
ska fungera på avsett sätt. För att avfallsplanens mål om ökad utsortering av 
material till återanvändning eller återvinning ska kunna nås krävs även en 
förbättrad servicenivå med bland annat ökade satsningar på fastighetsnära 
insamling.

I avfallsplanens handlingsplan finns ett flertal aktiviteter med direkt 
koppling till servicenivån för avfallslämnare i Borgholms kommun. 
Aktiviteterna avser främst förbättrade möjligheter för hushållen att lämna 
sitt sorterade avfall och i viss mån även insamling av flera fraktioner för 
återvinning eller återanvändning.

En vidare satsning på återvinningscentralerna för förbättrade möjligheter till 
sortering av hushållens grovavfall ger en högre servicenivå. Aktiviteter i 
avfallsplanens handlingsplan som kan leda till högre servicenivå är 
exempelvis utökade öppettider på återvinningscentralerna och mottagning 
av avfall för återbruk.

Utredningar om t.ex. fastighetsnära insamling av förpackningar och 
returpapper eller farligt avfall inklusive elavfall kan bidra till ökad service vid 
insamling av dessa avfallsslag.
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För turister och andra avfallslämnare på allmänna platser kan det bli aktuellt 
att komplettera lösningarna för omhändertagande av hushållsavfall, vilket 
betyder minskad risk för nedskräpning och högre service.

Genom att vidareutveckla konceptet ”en väg in” för kundtjänst underlättas 
invånarnas kontakter när det gäller frågor kring hanteringen av 
hushållsavfallet. Idag är kundtjänsten delad mellan entreprenören och 
Borgholm Energi.

6 Fortsatt planeringsprocess och uppföljning
Denna avfallsplan är ett verktyg för Borgholms kommun och Borgholm 
Energi i arbetet med att anpassa avfallshanteringen i riktning mot hållbarhet. 
Avfallsplaner ska enligt gällande lagstiftning ses över minst vart fjärde år och 
vid behov revideras. I Borgholms kommun ska uppföljning och utvärdering 
av avfallsplanens mål och aktiviteter ske årligen, och översyn av hela 
avfallsplanen påbörjas senast år 2022. 

Borgholm Energi ansvarar för att göra den årliga uppföljningen av mål och 
aktiviteter. Det innebär att samtliga ansvariga inom kommunen kontaktas 
och redovisar sina resultat till bolaget, som sammanställer resultaten i en 
lägesrapport. Rapporten skickas till Kommunstyrelsen och ansvariga 
nämnder och ansvariga för olika aktiviteter enligt avfallsplanens 
handlingsplan. Uppföljningen görs i april-maj inför nämndernas årliga 
budgetprocesser och kan därmed bidra till att mål och aktiviteter genomförs 
och att avfallsplanen blir ett levande dokument. Grundläggande uppgifter 
som sammanställts i mars till olika miljörapporter kan även användas som 
underlag till uppföljningen av avfallsplanen. Återvinning och avfall på 
Borgholm Energi samordnar arbetet med uppföljningen.

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunens förvaltningar och 
bolag ansvarar för genomförandet av olika aktiviteter enligt avfallsplanens 
handlingsplan. Arbetsgruppen är också ett naturligt forum för kontinuerligt 
erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar och bolag i avfallsfrågor, exempelvis 
avseende förebyggande och sortering samt möjligheter till samordning av 
hanteringen mellan olika delar av kommunen. Med ett sådant forum, som 
bör träffas minst två gånger per år, blir det lättare att göra rätt även för 
kommunens egna verksamheter.

Avfallsplanen kommer att finnas tillgänglig för företag och allmänheten på 
kommunens och Borgholm Energis hemsida. Uppdaterade faktaunderlag, 
såsom uppgifter om avfallsmängder inom kommunalt ansvar för 
avfallshantering och producentansvar samt eventuella förändringar av 
avfallshanteringen i kommunen, kommer att sammanställas årligen i 
samband med uppföljning av mål och aktiviteter. 

Nyckeltal och underlag som kommer att användas vid uppföljningen framgår 
av respektive mål.
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I denna bilaga presenteras aktiviteter för att uppnå målen i avfallsplanen. 
Syftet med aktiviteterna är bland annat att minska mängden avfall och att 
omhändertagandet av det avfall som uppstår ska förbättras ur miljö- och 
resurshushållningssynpunkt.

Till varje mätbart mål anges vilket nyckeltal som används vid uppföljning. 
Nyckeltalen kan även användas för att visa på trender och ge en indikation 
på hur arbetet mot inriktningsmålen fortskrider.

Tidsramen för genomförande av respektive aktivitet anges om möjligt med 
årtal men kan även uttryckas som frekvens; löpande (återkommande när 
behov uppstår, vilket kan variera från flera gånger per år till varje eller vart 
annat år), årligen (en eller flera gånger per år) samt vid behov (mera sällan).

För varje aktivitet anges vilken del av den kommunala organisationen 
(förvaltning eller bolag) som ansvarar för genomförandet av aktiviteten med 
följande förkortningar:

KS Kommunstyrelsen

MOB Miljö- och byggnadsnämnden

BE Borgholm Energi AB

SOC Socialnämnden

ÅTV Verksamheten Återvinning och avfall

GPH Verksamheten Gata, park och hamnar

Kommunen genomgår för närvarande en omorganisation, varför 
ansvarsfördelningen kommer att ses över inför beslut om avfallsplanen i 
kommunfullmäktige.

Resursbehovet för genomförande av aktiviteterna har bedömts på en skala 
enligt följande:

Låg kostnad som kan rymmas inom ordinarie budgetnivå. 
Måttlig kostnad som inte säkert kan rymmas inom ordinarie 
budgetnivå.


Hög kostnad som innebär behov av personalförstärkningar 
eller större investeringar.
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1 Målområde 1: Förebyggande och återanvändning
Inriktningsmål: Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna 
till återanvändning ska öka.

Nyckeltal:

Mängd avfall från hushåll och verksamheter till behandling1, ton/år

Mätbart mål:
a) Senast år 2022 ska 2 % av det grovavfall som inkommer till kommunens återvinningscentraler 
återanvändas.2

Nyckeltal:

Andel grovavfall som tas emot på kommunens återvinningscentraler och som lämnas till återanvändning, % 

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser 

Skapa möjligheter att lämna avfall för 
återanvändning på återvinningscentralerna.

2019-2020 BE/ÅTV 
Utreda exakt hur nyckeltalet ska följas upp 
(vikt eller volym).

2019 BE/ÅTV 
Informera om återbruk. 2019-2020 BE/ÅTV 
Vid upphandling, där så är möjligt, ställa krav 
som syftar till att förebygga avfall.

Löpande KS och BE 
Utbilda upphandlare i hur hållbarhet kan vägas 
in i upphandlingar.

Löpande KS och BE  
Ta fram tips och råd till kommunala 
verksamheter om förebyggande och 
återanvändning av avfall.

2019-2020 KS 

Skapa möjligheter för kommunens 
arbetsmarknadsavdelning att bedriva återbruk.

2019-2020 SOC 

1 Avser avfall som Borgholm Energi hanterar.
2 Avfall som återanvänds består till stor del av produkter som annars skulle ha hamnat i den brännbara 
fraktionen. En minskning med 2 % av totalmängden avfall insamlat på återvinningscentraler genom 
återanvändning betyder en minskning på ca 100 ton, vilket motsvarar ca 20 % av den brännbara 
fraktionen.
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Informera om och erbjuda andra kommunala 
verksamheter möbler och liknande för 
återbruk. Lämna begagnade möbler med mera 
till arbetsmarknadsavdelningens återbruk.

2019-2020 KS och BE 

Mätbart mål:
b) Mängden matavfall från kommunens storkök för skolor och omsorg ska minska kontinuerligt.

Nyckeltal:

Mängd matavfall från kommunens storkök för skolor och omsorg, kg/portion

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser

Tillhandahålla informationsmaterial till skola 
och omsorg.

Löpande BE/ÅTV 
Genomföra mätningar av matavfall i skolor och 
omsorg.

Årligen BE/ÅTV 
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2 Målområde 2: Återvinning
Inriktningsmål: Andelen avfall till materialåtervinning och biologisk 
återvinning ska öka och andelen avfall till deponering ska minska.

Mätbart mål:
a) Senast år 2022 ska minst 50 % av den totala mängden hushållsavfall sorteras ut för 
materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

Nyckeltal:

Andel av den totala mängden hushållsavfall som sorteras ut för materialåtervinning34, %

Andel grovavfall som tas emot på kommunens återvinningscentraler som lämnas till återvinning5, %

Andel av den totala mängden hushållsavfall som deponeras6, %

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser

Översyn av insamlingssystemet för mat- och 
restavfall, förpackningar och returpapper från 
hushåll.

2020 BE/ÅTV 

Genomföra beslutade förändringar enligt 
översynens förslag.

2020-2022 BE/ÅTV 
Underlätta sorteringsmöjligheterna för campingar 
och andra turistanläggningar i kommunen.

Löpande BE/ÅTV 
Aktiv rådgivning till verksamheter och hushåll om 
möjligheter till avfallssortering och -minimering 
och i syfte att säkerställa god kvalitet på insamlat 
avfall.

2020-
löpande

BE/ÅTV 

Utreda och utöka sorteringsmöjligheterna på 
återvinningscentralerna.

2019-2022 BE/ÅTV 
Ta fram förslag till hur taxan kan utvecklas som 
styrmedel för ökad återvinning.

Löpande KS och BE/ 
ÅTV 

3 Avser allt avfall som hanteras inom det kommunala ansvaret (inklusive återvinningscentraler men 
exklusive slam från enskilda anläggningar) eller producentansvaret, inklusive biologisk behandling.
4 2017 utsorterades ca 28 % av det avfall som omfattas av kommunalt ansvar (exkl. slam från enskilda 
anläggningar) eller producentansvar för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.
5 2017 lämnades ca 90 % av det avfall som togs emot på kommunens återvinningscentraler till 
återvinning. Resterande 10 % deponerades, eller utsorterades ur fraktionen ”ej brännbart”.
6 2017 deponerades ca 4 % av den totala mängden hushållsavfall. Nyckeltalet inkluderar en mindre 
mängd avfall som utsorterades ur fraktionen ”ej brännbart” på återvinningscentralerna.
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Mätbart mål:
b) Senast år 2020 ska minst 50 % av matavfallet sorteras ut och renheten på matavfallet vara 
minst 98 %.

Nyckeltal:

Andel av den totala mängden matavfall som sorteras ut7,  %

Renhet på utsorterat matavfall8, %

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser

Ställa krav i behandlingsupphandling på årlig 
statistik.

Vid behov BE/ÅTV 
Aktivt informera om matavfallsinsamling. Löpande BE/ÅTV 
Regelbundna plockanalyser genomförs, 
exempelvis vartannat år.

Löpande BE/ÅTV 
I samråd med insamlingsentreprenören skapa 
rutiner för kvalitetssäkring och 
avvikelsehantering.

2019-2020 BE/ÅTV 

Ta fram förslag till hur taxan kan utvecklas som 
styrmedel för ökad utsortering och renhet på 
matavfallet.

Löpande KS och 
BE/ÅTV 

7 Baserat på resultat från plockanalyser och statistik från mottagande anläggning.
8 Baserat på resultat från plockanalyser.
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3 Målområde 3: Miljöpåverkan
Inriktningsmål: Miljöpåverkan från hantering av avfall samt risken för 
spridning av farliga ämnen ska minska.

Nyckeltal:

Andel av det avfall som Borgholm Energi samlar in och som samlas in med fordon som 

drivs med alternativa bränslen, %

Mätbart mål:
a) Mängden farligt avfall i hushållsavfallet ska vara mindre än 15 gram per hushåll och vecka9.

Nyckeltal:

Mängd farligt avfall i hushållsavfallet, gram per hushåll och vecka10

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser

Se över och förbättra servicen vid 
insamling av elavfall och farligt avfall 
genom t.ex. fastighetsnära insamling 
eller fler avlämningsplatser.

2022 BE/ÅTV 

Informera om möjligheter att sortera och 
lämna elavfall och farligt avfall.

Löpande BE/ÅTV 
Regelbundna plockanalyser genomförs, 
exempelvis vartannat år.

Löpande BE/ÅTV 

9 Medelvärde av mängden farligt avfall, inklusive elavfall och batterier i sorterat restavfall (brännbart mat- 
och restavfall) är 20 gram per hushåll och vecka för både småhus och flerbostadshus, enligt 
sammanställning av plockanalyser från olika kommuner i Sverige, rapport 2016:28 Avfall Sverige. 
10 Baserat på resultat från plockanalyser.

121



Error! No text of specified style in document. 2 september 2019

8 (11)

Mätbart mål:
b) Nedskräpningen i kommunen ska minska.

Nyckeltal:

Antal klagomål på eller anmälda fall av nedskräpning inkomna till SBF, st

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser

Utreda alternativ för avfallshantering vid 
stränder, hamnar och allmänna platser 
(behållare/hämtningsfrekvens) och 
genomföra lämpliga åtgärder.

2020 KS 

Se över och utveckla rutinerna för 
städning på allmänna platser och 
stränder.

2020 KS och BE/GPH 

Delta i nationella kampanjer för att 
uppmärksamma nedskräpning, t.ex. 
skräpplockardagarna.

Löpande KS 

Utveckla och tillämpa egen metod för 
bedömning och uppföljning av 
nedskräpning.

Årligen KS 

Vid samråd med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen diskutera hur 
nedskräpning vid återvinningsstationer 
kan minska, genom exempelvis 
information på flera språk.

Löpande KS 

Återkommande kontakter med Ölands 
turistorganisation angående information 
om nedskräpning.

Löpande BE/ÅTV 
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Mätbart mål:
c) Nedlagda deponier ska riskklassas och där behov finns ska åtgärds- och kontrollprogram tas 
fram11.

Nyckeltal:

Andel av nedlagda deponier som riskklassats, %

Andel av nedlagda deponier med behov av åtgärds- och kontrollprogram där sådana ha tagits fram, %

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser

Slutföra påbörjad riskklassning av 
nedlagda deponier enligt MIFO 1 12.

2019-2020 MOB 
Vid behov genomföra riskklassning av 
nedlagda deponier enligt MIFO 2 13.

2020-2022 MOB 
Där behov finns ska åtgärds- och 
kontrollprogram tas fram inklusive 
utredning om finansiering.

2022 MOB 

Påbörja åtgärder och kontroll enligt 
framtaget åtgärds- och kontrollprogram.

2022 MOB 

Mätbart mål:
d) Säkerställa att minst 95 % av enskilda avlopp töms enligt gällande föreskrifter.

Nyckeltal:

Antal tömda anläggningar, %  

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser

Utreda om fortsatta dispenser för eget 
omhändertagande av slam ska ges efter 
2020.

2019-2020 MOB 

Ta fram rutiner för årlig uppföljning av 
tömning av enskilda avlopp inklusive 
fosforfällor.

2019-2020 BE/ÅTV 

11 Avser nedlagda deponier där kommunen är verksamhetsutövare.
12 Metodik för inventering av förorenade områden, fas 1 - orienterande studie (Naturvårdsverkets rapport 
4947).
13 Metodik för inventering av förorenade områden, fas 2 - översiktlig studie inklusive provtagning 
(Naturvårdsverkets rapport 4947).
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Utreda hur stor andel av anläggningarna 
som inte töms enligt gällande 
föreskrifter.

2020-2021 BE/ÅTV 

Mätbart mål:
e) I samband med tillsynsbesök på företag alltid uppmärksamma hanteringen av farligt avfall 
och övrigt avfall.

Nyckeltal:

Andel tillsynsbesök på företag där hanteringen av farligt avfall och övrigt avfall uppmärksammats, %

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser

Ta fram rutin för tillsyn av 
avfallshantering på företag.

2019-2020 MOB 
I samband med tillsynsbesök hos företag 
uppmärksamma sortering och 
emballering av avfall, inklusive hantering 
av farligt avfall.

Löpande MOB 

I samband med platsbesök på 
byggarbetsplatser uppmärksamma 
sortering av bygg- och rivningsavfall.

2020 MOB 
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4 Målområde 4: Människan i centrum
Inriktningsmål: Det ska vara lätt att göra rätt.

Mätbart mål:
a) Minst 70 % av hushållen ska vid kundundersökning vara nöjda med kommunens insamling av 
hushållsavfall.

Nyckeltal:

Andel hushåll som är nöjda med kommunens insamling av hushållsavfall14, %

Aktiviteter Tid Ansvar Resurser

Vidareutveckla konceptet ”en väg in” för 
kundtjänst.15

2020 BE/ÅTV 
Utreda behov av utökade öppettider på 
återvinningscentralerna på kvällar och helger, 
samt genomföra det som behövs.

2019-2021 BE/ÅTV 

Tillhandahålla informationsmaterial till skolor 
samt ta emot studiebesök.

Löpande BE/ÅTV 
Genomföra kundundersökningar, t.ex. 
intervjuer vid återvinningscentralerna.

Löpande, 
start 2019

BE/ÅTV 
Se över lösningar för omhändertagande av 
hushållsavfall från turister.

Löpande BE/ÅTV 
Vid behov komplettera lösningar för 
omhändertagande av hushållsavfall från 
turister.

Löpande KS 

Återkommande kontakter med Ölands 
turistorganisation angående information om 
var avfall kan lämnas.

Löpande BE/ÅTV 

14 Mäts genom kundundersökningar.
15 Idag går beställningar till entreprenören och fakturafrågor till Borgholm Energi. Aktiviteten, som innebär 
att Borgholm Energi tar hela kundtjänstfunktionen, kommer därför under innevarande entreprenadperiod 
medföra behov av ökade resurser för kundtjänst inom Borgholm Energi. Under nästa avtalsperiod kan 
dock entreprenadkostnaden komma att minska till följd av att hantering av beställningar då inte längre 
ingår i entreprenörens åtagande.
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1 Inledning
I denna bilaga till Borgholms kommuns avfallsplan beskrivs lokala 
förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning, såsom 
antal invånare, antal hushåll fördelat på olika boendeformer och 
näringslivets struktur. Därefter beskrivs nuvarande avfallsmängder och 
nuvarande hantering i form av insamlingssystem och avfallsbehandling. 
Beskrivningen är uppdelad på:

 Avfall som kommunen ansvarar för; 
- Hushållens mat- och restavfall och därmed jämförligt avfall från 
handel, storkök och dylikt, hushållens grovavfall, latrin, slam samt 
farligt avfall från hushåll. 
- Avfall från kommunal verksamhet

 Avfall som omfattas av producentansvar; förpackningar, returpapper, 
däck, bilar, elektriska och elektroniska produkter, batterier samt 
läkemedel.

 Övrigt avfall; industriavfall, bygg- och rivningsavfall med mera.

Kommunen ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall och för 
detta avfall anges mängder samt hur det samlas in och behandlas. För avfall 
som kommunen inte ansvarar för anges översiktliga uppgifter.

2 Beskrivning av kommunen
2.1 Geografiskt läge och infrastruktur
Borgholms kommun omfattar den norra halvan av Öland, som ligger vid 
kusten i sydöstra Sverige. Kommunens har en yta på 678 kvadratkilometer 
och en långsträckt form. 

Största delen av kommunen är landsbygd. Det finns en lite större väg, 
länsväg 136, som sträcker sig genom hela kommunen i nord-sydlig riktning. I 
övrigt består vägnätet av mindre vägar, med många riktigt små vägar. Sjöfart 
saknas i stort sett, liksom järnväg. Den kollektivtrafik som finns utgörs av 
länstrafikens bussar. 

Kommunen är en utpräglad turistkommun och antalet övernattande 
mångfaldigas sommartid. Om man ser till avfallsmängd, så uppkommer cirka 
hälften av årets avfallsmängd under perioden juni-augusti.

2.2 Befolkning och bebyggelse
Kommunen har knappt 11 000 invånare. Av dessa bor ungefär två tredjedelar 
i någon av tätorterna Borgholm, Köpingsvik, Löttorp och Rälla, medan övriga 
bor på landsbygden. Befolkningen har en hög medelålder jämfört med riket. 
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Folkmängden i Borgholms kommun har varierat men minskat över tid. Från 
2017 till 2027 väntas en minskning med 7,5 procent.

Bostadsbeståndet består till en mycket stor del av småhus. Av det totala 
antalet permanentbostäder utgör småhusen omkring två tredjedelar. 
Kommunen har ungefär lika stor andel småhus som är fritidshus som 
andelen permanent bebodda småhus. Nyproduktionen av fritidshus är stor, 
medan nyproduktionen av flerbostadshus är marginell.

Kommunen har en stor mängd säsongsboende. Här finns avsevärt fler 
fritidshus än villor och lägenheter, se Tabell 1. 

Tabell 1 Antal hushåll i Borgholms kommun år 2017 fördelat på olika 
boendeformer. Källa: SCB.

 Villa Flerbostadshus 
(inkl. specialbostäder)

Fritids-
hus

Totalt

Antal hushåll, st 4 455 1 210 8 267 13 932

Många av fritidshusen är bebodda stora delar av året. Förutom alla 
fritidshusägare har kommunen sommartid stora mängder gäster vid 
campingar, hotell, uthyrningsstugor, gästhamnar, ställplatser samt extra 
gäster i villor och fritidshus.

Under perioden januari-september 2017 hade Borgholms kommun 1 030 519 
gästnätter, enligt Regionförbundet Kalmar läns ”Inkvarteringsstatistik för 
Kalmar län”. Detta är inte hela året men bör ändå spegla den absoluta 
merparten även på årsbasis. I statistiken ingår hotell, stugbyar, vandrarhem, 
camping och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter.

2.3 Näringslivsstruktur
Borgholms kommun har flest företagsamma personer i Kalmar län och 
dominerande branscher är besöksnäring och jordbruk. Företag inom handel, 
bygg och service är viktiga komplement till basnäringarna. De stora 
företagen finner man huvudsakligen inom turism och jordbruk. Ungefär 
hälften av kommunens landyta används till åker- och betesmark. En annan 
betydelsefull näring är stenindustrin.

Näringslivet på landsbygden domineras av småföretag. År 2017 fanns det i 
kommunen 2 240 arbetsställen, varav 97 % var företag med färre än tio 
anställda.

Även näringslivet har stora säsongsvariationer beroende på ökat 
invånarantal under sommarmånaderna. 
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2.4 Ansvar för avfallsfrågor
Borgholms kommun ansvarar för att samla in, transportera och behandla 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Borgholms kommun 
har gett Borgholm Energi AB uppdraget att utföra detta. Borgholm Energi sköter 
driften av de två återvinningscentralerna Kalleguta och Böda i kommunen, men har 
upphandlat insamlings-, transport- och behandlingstjänsterna. 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och frågor om undantag 
och dispenser inom avfallsområdet.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar även för tillsyn avseende 
nedskräpning, medan ansvaret för städning är delvis ospecificerat. När det 
inte går att hitta en ansvarig part för nedskräpning får kommunen, via 
gata/parkverksamheten, bekosta städning. Gata/parkverksamheten har i 
många fall även avfallsabonnemang avseende allmän plats, stränder och 
liknande.

3 Hushållsavfall som omfattas av kommunalt ansvar
3.1 Avfallsslag och mängder
I detta kapitel redovisas uppkomna avfallsmängder i Borgholms kommun 
under 2018. Antalet avfallsabonnenter är fler än antalet invånare i 
kommunen. Situationen inom kommunalt vatten och avlopp är också 
ovanlig, med väldigt många kunder sett till antalet invånare. Det här 
förhållandet gör att kommunen hanterar ett mycket större antal kunder och 
större volymer avfall än de flesta andra kommuner i motsvarande storlek.

Hushållsavfall som omfattas av kommunalt ansvar innefattar sex olika 
avfallskategorier; mat- och restavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, latrinavfall, 
slam och farligt avfall. Avfallsmängderna som samlades in 2018 inom de sex 
avfallsgrupperna presenteras i 
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Tabell 2, där det även framgår hur avfallet behandlas.

131



Error! No text of specified style in document. 2 september 2019

7 (19)

Tabell 2 Insamlade och behandlade mängder avfall som omfattas av kommunalt 
ansvar för avfallshantering år 2018, ton per år.

Material 
återvinning

Biologisk 
behandling

Energi 
återvinning

Depo-
nering 

Annan 
behandling1

Totalt

Mat- och restavfall 328 3 310 3 638

Grovavfall2 445 2 953 3913 3 789

Trädgårdsavfall 600 600

Latrinavfall4 5,4 5,4

Slam totalt, varav: 6 546 6 546

- slam från enskilda 
anläggningar 

6 218 6 218

- fettavskiljarslam5 328 328

Farligt avfall totalt, 
varav:

17 145 1,7 26 190

- impregnerat trä 139 139

- asbest 1,6 1,6

- Kemikalier/ 
kemiska produkter

17 6 0,06 26 49

Summa, ca 462 7 479 6 408 393 26 14 768

1Avser något av förfarandena som avses i bilaga 2 och 3 avfallsförordningen (2011:927).
2 I denna kategori ingår fraktionerna brännbart, ej brännbart, gips, flis bestående av både 

träavfall och trädgårdsavfall i form av grenar och metall. AvfallWebs koder: I14, I17, I37, I13 I12 

och I16.
3 Behandlingsmetoden deponering har angivits för hela mängden av fraktionerna ej brännbart 

och gips (AvfallWebs kod: I17 respektive I37) som samlades in 2018. Fraktionen ej brännbart 

försorteras dock på mottagningsanläggningen innan behandling sker, vilket innebär att inte hela 

den angivna avfallsmängden deponeras. Uppgift om hur stor del som deponeras saknas.
4 416 stycken latrinkärl samlades in under 2018, varje kärl antas väga 13 kg.
5 1 kubikmeter insamlad fettavskiljarslam antas väga 0,95 ton/m3.

Under 2018 insamlades och behandlades totalt ca 14 800 ton avfall som 
omfattas av kommunalt ansvar för avfallshantering. Av denna mängd uppgick 
mat- och restavfallet till ca 3 600 ton, vilket utslaget på antal folkbokförda 
invånare i kommunen överstiger riksgenomsnittet enligt Avfall Sverige. En 
översiktlig analys av statistik över insamlade mängder mat- och restavfall under 
sommarmånaderna och resten av året visar att ca 40 % av de totalt insamlade 
mängderna förpackningar och returpapper kan komma från turism och 
fritidsboende. Återstående 60 % utslaget på antal invånare i kommunen ger 
ca 199 kg/invånare och år, vilket ligger under riksgenomsnittet på 216 
kg/invånare och år.
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3.2 Insamling och behandling
3.2.1 Mat- och restavfall
Insamlingen av hushållsavfall sker främst i kärl men även containrar. Vid 
insamling används bak- eller sidlastande fordon. I de enstaka fall där det inte 
går att komma fram med sopbilar hämtas avfallet med latrinbilen. Det finns 
även några få bottentömda behållare som töms med kranbil.

År 2015 införde Borgholms kommun matavfallsinsamling med optisk 
sortering. Hushållen slänger matavfall i en grön påse som erhålls från 
Borgholm Energi och restavfallet i valfri påse. Påsarna slängs sedan i samma 
behållare som töms varannan vecka av Borgholm Energis entreprenör. 
Genom att sätta en påse på sopkärlet får hushåll i villor och lägenheter en ny 
rulle gröna påsar vid nästa tömning. Flerbostadshusägare och verksamheter 
såsom restauranger och campingar kan beställa upp till fem kartonger med 
gröna påsar genom att fylla i ett formulär på hemsidan. Alla kan dessutom 
hämta gröna påsar på Kalleguta och Böda återvinningscentral, Borgholm 
Energis kontor, kommunhuset samt Ica-butikerna i Borgholm, Böda, Källa 
och Löttorp. 

Hushållsavfallet körs till Kalleguta omlastningsstation där avfallet lastas om 
till 42 m3 containrar som körs till Moskogens avfallsanläggning för 
behandling. Där sorteras de gröna påsarna med matavfallet ut i en optisk 
sorteringsanläggning. Matavfallet rötas sedan och omvandlas till biogas och 
biogödsel. Biogasen uppgraderas till fordonsgas som blir drivmedel till 
länstrafikens bussar. Biogödseln sprids på åkermark in närheten av Kalmar. 
Restavfallet krossas för att lätta och tunga material ska kunna separeras. Av 
det lätta materialet tillverkas ett avfallsbränsle som används vid 
cementframställning på södra Öland och Gotland. Det tyngre materialet 
skickas till energiåtervinning i form av fjärrvärme i Nybro.

3.2.2 Grovavfall och trädgårdsavfall
Hushåll kan antingen lämna grovavfall på återvinningscentralerna i 
kommunen eller beställa hämtning av grovavfall via Borgholm Energis 
kundtjänst. I grovavfall ingår följande fraktioner: metall, trä, gips, 
trädgårdsavfall, brännbart och ej brännbart. Metall som lämnas på 
återvinningscentralerna transporteras in till Kalmar för att sedan återvinnas. 
I fraktionen trä ingår bland annat trä från bygg- och rivningsarbeten, gamla 
möbler och trädgårdsavfall i form av grenar. Träavfallet flisas sedan på 
återvinningscentralerna och transporteras sedan vidare till anläggning för 
förbränning. Gips transporteras till och deponeras på Moskogens deponi 
utanför Kalmar.

Trädgårdsavfall i form av löv och kvistar som lämnas på Böda 
återvinningscentral transporteras till Kalleguta för att komposteras ihop med 
trädgårdsavfallet som lämnats där. Hushåll får sedan hämta färdig kompost, 
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men de hämtar inte lika mycket som nybildas. Komposten planeras att 
användas i växtskiktet i sluttäckningen på Kalleguta och Rullbacka deponier.

3.2.3 Latrinavfall
Fastighetsägare kan välja på två olika abonnemang för hämtning av latrin. 
Ett sommarabonnemang där 13 latrinkärl ingår och hämtning sker jämna 
veckor under veckoperioden 16-40. Ett helårsabonnemang där 26 latrinkärl 
ingår och hämtning sker jämna veckor. Det är bara sommarabonnemanget 
som utnyttjas i nuläget. Vid båda abonnemangen finns möjlighet att beställa 
fler kärl. 

Latrinet som samlats in har tidigare skickats till Borgholms reningsverk för 
behandling, efter att ha separerats från latrinkärlen med en speciell mobil 
tömningsmaskin. Då denna tjänst inte längre erbjuds, kommer latrinet 
fortsättningsvis att transporteras till någon av de anläggningar för 
våtkompostering som finns i landet. Från och med 2018 märks kärlen med 
etiketter för att uppfylla kraven på spårbarhet för våtkompostering.

Fastighetsägaren kan söka dispens hos Miljö- och byggnadsnämnden för 
hemkompostering av latrin.

3.2.4 Slam från enskilda avloppsanläggningar
Slam från slamavskiljare och slutna tankar i enskilda anläggningar hämtas av 
Borgholm Energis entreprenör. Anläggningar med ansluten vattentoalett ska 
tömmas minst en gång per år, och övriga minst vartannat år. 
Trekammarbrunnar ligger i dagsläget på ett fast tömningsschema, medan 
tömning av övriga anläggningar görs efter beställning. Tekniken som 
används är deltömning, vilket innebär att slamkakan och bottenslammet 
samlas in, men vattenfasen återförs till brunnen. Slammet behandlas i 
antingen Borgholm eller Böda reningsverk och går igenom samma rening 
som det kommunala avloppsvattnet. Restprodukten som bildas används 
sedan till att tillverka anläggningsjord i Kalmar. Det är oklart hur 
restprodukten kommer att hanteras efter 2019.

3.2.5 Fett och matolja
Hushåll sorterar fett och matolja i den gröna påsen som läggs i avfallskärlet 
som sedan hämtas av Borgholm Energis entreprenör. Hanteringen av de 
gröna påsarna beskrivs i kapitel 3.2.1. Utveckling pågår för att fett och 
matolja från hushåll ska kunna lämnas på återvinningscentralerna. 
Verksamheter såsom restauranger, gatukök och butiker som genererar 
använda matfetter och frityroljor som uppstår vid stekning, fritering och 
grillning, lämnar avfallet till Svensk fettåtervinning som hämtar avfallet och 
omhändertar det på en reningsanläggning utanför Norrköping. 
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3.2.6 Fettavskiljarslam
Om stora mängder fett kommer ut i det kommunala vattennätet kan det 
orsaka problem, exempelvis stopp i ledningarna. För att undvika det ska 
fettavskiljare vara installerad på verksamhet som genererar större mängder 
fett, såsom restauranger, gatukök, m.m. Fettavskiljarna töms enligt schema 
som är fastställt av Borgholm Energi och utförs av Borgholm Energis 
entreprenör. 

Fettavskiljarslammet behandlas sedan i Borgholms reningsverk. 
Restprodukterna från reningsverket används för produktion av 
anläggningsjord i Kalmar. Det är oklart hur restprodukterna kommer att 
hanteras efter 2019.

3.2.7 Textilavfall
Borgholms kommun har ingen separat textilavfallsinsamling, utan det som 
hushåll lämnar till återvinningscentralerna läggs i containern för brännbart. 
Vid Kalleguta återvinningscentral finns även möjlighet att lämna textilier till 
Emmaus, i deras behållare. Röda Korset och Ria är verksamma inom 
Borgholms kommun och tar i mån av plats emot textilier från hushållen. 

3.2.8 Farligt avfall
Alla som har ett avfallsabonnemang lämnar farligt avfall på en av de två 
återvinningscentralerna i kommunen. Tryckimpregnerat trä transporteras 
till Linköping där det förbränns hos Tekniska Verken. Asbest transporteras 
till Moskogens avfallsanläggning där det deponeras. Kemikalier/kemiska 
produkter hämtas och omhändertas av Ragn-Sells. Beroende på vad det är 
för kemikalier så materialåtervinns, energiåtervinns eller deponeras avfallet. 

4 Avfall från kommunal verksamhet
Avfall från kommunal verksamhet utgörs av avfall som omfattas av 
kommunalt ansvar för avfallshantering och som uppstår hos till exempel 
förskolor, skolor, äldreomsorg och kommunkontor samt kommunalt 
verksamhetsavfall från bland annat avloppsreningsverk, fastighetsskötsel och 
gatudrift. Uppgifterna för respektive enhet/verksamhet nedan är inhämtade 
2018.

4.1 Lokalvård
Den största delen av det avfall som samlas in genom lokalvårdens försorg 
består av restavfall från tömda papperskorgar. En hel del av det avfall som 
uppstår i verksamheten körs till återvinningscentral, såsom kemikalierester, 
trasiga maskiner och sopvagnar eller avfall från större utrensningar. Övrigt 
avfall slängs som restavfall (exempelvis moppar, papper och kläder). 
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4.2 Skolor och förskolor
Grovavfall (t.ex. möbler, cyklar) och farligt avfall (till exempel batterier, 
lysrör, kemikalier, elavfall) körs till återvinningscentral. I de flesta 
förskolor/skolor sorteras förpackningar ut och återvinns, antingen vid 
återvinningsstation eller -central. Restavfall slängs i kärl eller container. Det 
är få som sorterar ut matavfall i den gröna påsen.

4.3 Kostverksamheten
Matavfall sorteras i grön påse i alla kök, och slängs i samma container som 
restavfallet. Förpackningar (av metall, papper och plast) sorteras för 
återvinning. Köken på Åkerboskolan, Viktoriaskolan och Rälla skola 
(tillagningsköken) har fettavskiljare som töms enligt schema.

4.4 Äldreomsorg och HSV
Inom äldreomsorg och hälso- och sjukvårdsverksamheten (HSV) finns 
källsortering på alla enheter. 

 Matavfall sorteras i grön påse. 

 Förpackningar sorteras ut och transporteras till återvinningscentral. 

 Restavfall slängs i container. 

 Kanyler samlas i kanylburkar som skickas iväg enligt avtal. 

 Kasserade läkemedel skickas till apoteket. 

 Avfall som berörs av sekretess slängs i särskilda sekretessbehållare. 

4.5 Borgholm Energis fastighetsverksamhet
Bygg- och rivningsavfall transporteras till återvinningscentral. Vid 
entreprenader med inhyrd entreprenör, tar entreprenören själv hand om 
avfallet. Massor som uppstår vid större entreprenader transporteras till 
godkända deponianläggningar beroende på massornas beskaffenhet. Vid 
bolagets hyreshus slängs restavfall i särskilda kärl och separata kärl 
tillhandahålls även för returpapper. För övrigt hushållsavfall hänvisas 
hyresgästerna till återvinningsstation och -central.

4.6 Vatten- och reningsverk
Gallerrens från reningsverken läggs i en container och skickas till 
förbränning. Vid Borgholms reningsverk sorteras matavfall från personalens 
lunchrum i grön påse men vid övriga reningsverk och vattenverket läggs 
detta avfall i restavfallet. Vid Borgholms reningsverk sorteras papp, kartong, 
plast, metallskrot, elavfall och trä ut. Övrigt avfall läggs i en container. 
Slammet från reningsverket skickas iväg, och blir till anläggningsjord som 
används till deponitäckning. 
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4.7 Gata/park/hamnar
Inom verksamheten gata/park/hamnar uppstår många slags avfall:

 Asfalt skickas till NCC i Elverslösa, där det smälts ner och blir till ny 
asfalt. 

 Rännstensbrunnar slamsugs av GDL. Efter avvattning transporteras 
gruset till Moskogens avfallsanläggning.

 Grus, löv med mera från gatusopning, liksom park- och 
trädgårdsavfall, hanteras på en yta i Rosenfors industriområde i 
Borgholm. 

 Snö från snöröjning i Borgholm samlas i parker och i Mejeriviken. 

 Avfall från skräpplockning och papperskorgar på allmän plats samt 
avfall från hamnar läggs i en container och skickas till förbränning. 

 Övergivna bilar och cyklar skickas till Moskogens avfallsanläggning 
respektive till återvinningscentral. 

 Massor samt bygg- och rivningsavfall transporteras till Kalleguta 
återvinningscentral eller till Moskogens avfallsanläggning.

För fritidsbåtshamnar finns lagstadgade regler för mottagning av avfall från 
fritidsbåtar och krav på avfallshanteringsplan enligt SJÖFS 2001:13. Det 
finns ett flertal fritidsbåthamnar i Borgholms kommun. I alla kommunala 
hamnar i kommunen finns sedan 10 år tillbaka möjlighet för både 
fritidsbåtar och husbilar att tömma vanliga hushållssopor och 
gråvatten. System för insamling av förpackningar och farligt avfall saknas. 
Det förekommer en del problem med nedskräpning framförallt kring 
befintliga sopbehållare hos verksamheter i hamnarna.

4.8 IT-avdelningen
Emballage (pappersförpackningar/wellpapp och plast/frigolit), sorteras i 
kärl för respektive avfallsslag och hämtas av entreprenör. Elektronikavfall 
som kan innehålla data skickas till destruktion av data samt återvinning. 
Hanteringen regleras i avtal som säkerställer säker transport och radering av 
data. Elektronikavfall utan data (till exempel kablar) transporteras till 
elektronikåtervinning. Matavfall sorteras i grön påse och övrigt avfall slängs 
som restavfall.

4.9 VA-ledningsnät
Vid utbyggnad och sanering av ledningsnät uppstår en del bygg- och 
rivningsavfall (till exempel PE, PVC, mjukplast, emballage, betong, gjutjärn, 
järn). Detta sorteras på Borgholms kommunförråd eller på 
återvinningscentral. En liten del av ledningsnätet består av asbeströr, vilket 
personalen är utbildade för att sanera. Detta avfall emballeras och 
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transporteras till antingen Kalleguta återvinningscentral eller Moskogens 
avfallsanläggning. Massor som uppstår sorteras på plats och återanvänds i 
största möjliga mån vid återfyllnad. Det avfall som uppstår i personalbodar 
sorteras på kommunförrådet.

4.10 Kommunledningsförvaltningen 
I stadshuset sker gemensam avfallshantering. Matavfall sorteras i grön påse. 
Behållare för wellpapp och kontorspapper töms av en entreprenör. Farligt 
avfall (inklusive batterier, glödlampor/lysrör, annat elavfall) sorteras ut, 
liksom förpackningar av plast, papper, metall och glas. Även returpapper 
sorteras ut.

4.11 Borgholm Energi, kontoret
På kontoret där Borgholm Energis administration finns, sorteras matavfall 
och förpackningar ut från restavfallet. Gröna påsar och påsar med restavfall 
läggs i sopkärl. För tidningar, wellpapp och förpackningar finns 
företagsabonnemang, så att dessa hämtas av entreprenör och återvinns. 
Farligt avfall (inklusive batterier, glödlampor/lysrör, annat elavfall) lämnas 
till återvinningscentral, liksom kasserade möbler och dylikt.

5 Avfall som omfattas av producentansvar
I Sverige tillämpas producentansvar, vilket innebär att den som producerar 
en vara har miljöansvaret för produkten. Det betyder att producenterna ska 
se till att varan tas omhand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas 
slutanvändning. Producenterna ansvarar därför för insamlingssystemet för 
varorna. Producentansvaret omfattar idag returpapper, förpackningar, däck, 
batterier, bilar, elektriska och elektroniska produkter, läkemedel och 
radioaktiva produkter. 
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5.1 Avfallsslag och mängder
Under år 2018 samlades det in ca 1 740 ton avfall som omfattas av 
producentansvar i Borgholms kommun. I Tabell presenteras insamlade 
mängder av det avfall som omfattas av producentansvar.

Tabell 3 Insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar i Borgholms 
kommun 2018. 

Borgholms 
kommun, 

kg/invånare

Sverige, 
kg/invånare

Förpackningar och returpapper 
totalt, varav:

133,4 63,5

- returpapper 44 18,7

- pappersförpackningar 41,2 13,9

- plastförpackningar 27 7,5

- glasförpackningar 17,6 21,8

- metallförpackningar 3,6 1,6

Elavfall totalt, varav: 25,2 14,3

- elavfall, exkl. batterier1 12 7,7

- bärbara batterier 0,2 0,3

Bilbatterier 1,3 -

Däck Uppgift saknas -

Bilar Uppgift saknas -

Läkemedel Uppgift saknas -

1 Avser El-Kretsens fraktion Diverse elektronik. I denna fraktion ingår inte vitvaror, 
kyl och frys, batterier, lysrör och lågenergilampor samt övriga ljuskällor.

Statistiken för förpackningar/returpapper och elavfall, som presenteras av 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) respektive El-Kretsen AB, 
baseras på antalet folkbokförda i kommunen. Till följd av omfattande turism 
och fritidsboende blir andelen avfall per invånare hög för många fraktioner 
jämfört med riksgenomsnittet. En översiktlig analys av insamlingsstatistik 
från FTI under sommarmånaderna och resten av året visar att minst 30 % av 
de totalt insamlade mängderna förpackningar och returpapper kan komma 
från turism och fritidsboende.
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5.2 Returpapper och förpackningar
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, är företaget som ansvarar för 
insamlingen av returpapper och förpackningar. Det är materialbolagen 
Metallkretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong, Svensk 
Glasåtervinning som äger FTI.

5.3 Däck
Svensk däckåtervinning ansvarar för producentansvaret för däck. 
Återvinningsgraden för däck ligger över 100 procent, vilket beror på att fler 
däck samlas in än vad som säljs.  

5.4 Batterier
El-Kretsen AB skapades 2001 av producenternas branschorganisatörer för 
att samla in batterier samt elektriska och elektroniska produkter. 

Småbatterier kan lämnas i batteriholkar på 20 platser i kommunen. 
Batteriholkarna finns på båda återvinningscentralerna, alla 
återvinningsstationer och vid en del affärer i Borgholm. 

Litiumbatterier större än 500 gram samt produkter med inbyggda batterier 
lämnas på återvinningscentralerna. 

Bilbatterier kan antingen lämnas i retur när ett nytt batteri köps eller på 
återvinningscentralerna i kommunen. 

El-Kretsen transporterar batterierna till en behandlingsanläggning. Där 
sorteras först knappcellsbatterier ut med hjälp av en skaksikt, då de oftast 
innehåller kvicksilver. Därefter sorteras övriga batterier ut manuellt efter 
innehåll; bly, litium, NiMH, NiCd samt alkaliska. Respektive fraktion krossas 
och hanteras i ett slutet system, där så mycket som möjligt material- eller 
energiåtervinns och resten tas omhand som farligt avfall.  

5.5 Bilar
Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under kommunalt ansvar för 
avfallshantering, om skrotbilen bedöms utgöra en olägenhet för människors 
hälsa och miljön. Övergivna skrotbilar kan också anses vara nedskräpning 
om den finns på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till. På 
enskild mark eller tomtmark är det markägaren som ansvarar för att den 
förvaras säkert ur miljösynpunkt, om markägaren godkänt placeringen. På 
allmän vägmark, det vill säga allmänna vägar utanför tätort samt 
parkeringsfickor och rastplatser längs dessa, är Trafikverket ansvarig för 
skrotbilar. På övrig allmän mark är det kommunen som beslutar om 
hämtning och skrotning av uttjänta fordon. Med uttjänta fordon menas 
fordon som är i dåligt skick, övergivet samt har ett mycket lågt värde. 
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En bil som ska skrotas lämnas till ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller 
till en auktoriserad bilskrotningsfirma. Efter omhändertagande återanvänds 
vissa delar av bilen, andra delar materialåtervinns och en liten del förbränns.

I Borgholms kommun finns inga bildemonteringsanläggningar. Närmaste 
mottagningsställe samt auktoriserad bilskrotningsfirma finns i Kalmar.

5.6 Avfall från elektriska och elektroniska produkter
El-Kretsen AB skapades 2001 av producenternas branschorganisatörer för 
att samla in batterier samt elektriska och elektroniska produkter. 

Alla ljuskällor transporteras till Nordic Recycling i Hovmantorp. Först 
krossas lamporna i ett slutet system för insamling av kvicksilver. Därefter 
sorteras återstående material i glas och metall för att sedan återvinnas. 

Gamla kylar och frysar lämnas på återvinningscentralerna Böda och 
Kalleguta och skickas till Revac i Hova. Först avlägsnas farligt avfall i form av 
olja och kylkretsar. Därefter töms kyl och frysar på hyllor och annat löst 
material som återvinns som glas och plast. Kylar och frysar krossas sedan för 
att isolering, metall och plast ska kunna sorteras ut och eventuella freoner 
samlas upp.

Stora vitvaror såsom spisar och tvättmaskiner lämnas också på 
återvinningscentralerna när de är trasiga. Vitvarorna behandlas på Skrotfrag 
i Oskarshamn. Det första man gör där är att avlägsna miljöfarliga ämnen som 
exempel PCB. Sedan krossas vitvarorna så att glas, plast och metall kan 
återvinnas. 

Övriga elektriska och elektroniska produkter transporteras till Stena 
Technoworld i Halmstad för återvinning. 

5.7 Läkemedel
Överblivna läkemedel ska lämnas till apotek. 

Inlämnat läkemedel behandlas genom förbränning på godkända 
avfallsförbränningsanläggningar med effektiv förbränning och rökgasrening.
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6 Övrigt avfall
Övrigt avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar eller producentansvar 
utgörs av avfall från företag och andra verksamheter. Avfallet samlas in av 
entreprenörer på uppdrag av den enskilda verksamheten och transporteras 
till en av verksamheternas avtalade anläggningar för omhändertagande.

6.1 Avfallsslag och mängder
Avfall från företag och andra verksamheter kan utgöras av följande 
avfallstyper:

 Avfall från livsmedelsproduktion inom lantbruksverksamhet

 Avfall från bygg- och anläggningsverksamhet - avfall från nybyggnad 

och anläggningsverksamhet, rivningsavfall, samt jord- och 

schaktmassor 

 Avfall från utvinning av grus- och bergtäkter, mineraliska produkter 

 Fettavfall från livsmedelsverksamheter

I kommunen finns inga större industrier eller företag som producerar ett 
specifikt avfall. 

Borgholms kommun saknar uppgift om mängden avfall från företag och 
andra verksamheter och som uppstår inom kommunen.

6.2 Hantering av avfall från företag och andra verksamheter
Verksamhetsavfall hanteras huvudsakligen på den privata marknaden. Av 
vissa fraktioner inkommer även ganska stora mängder till 
återvinningscentralerna i Böda och Kalleguta, som mot avgift tar emot avfall 
från mindre företag. 

Alla företag och verksamheter måste källsortera sitt avfall. Först sorteras 
farligt avfall ut och lämnas separat. Flertalet företag sorterar ut 
återvinningsbart avfall såsom trä, skrot, plast, papper etc. Alla företag har 
skyldighet att sortera ut förpackningar, däck med mera som anges i 
förordningarna om producentansvar. Det avfall som återstår delas slutligen 
upp i brännbart och icke brännbart avfall. Avfallet hanteras i traditionella 
avfallsbehållare, exempelvis kärl eller containrar, och transporteras till 
mottagande anläggningar för sortering, behandling och återvinning.

Företag ska i första hand teckna abonnemang för hämtning av 
förpackningar, tidningar och wellpapp. Små mängder förpackningar och 
wellpapp från företag kan i mån av plats lämnas vid återvinningscentralerna 
i Böda och Kalleguta.
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7 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av 
avfall

I det följande beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas 
för hantering av avfall från kommunen.

7.1 Anläggningar i kommunen
7.1.1 Återvinningscentraler
Det finns två återvinningscentraler i kommunen, en i Böda och en i 
Kalleguta. Anläggningarna drivs av Borgholm Energi AB. 
Återvinningscentralernas öppettider redovisas i Tabell .

Tabell 4 Öppettider vid Kalleguta och Böda återvinningscentraler (ÅVC)

Kalleguta ÅVC Böda ÅVC

Måndag Stängt Stängt

Tisdag 10-18 Stängt

Onsdag 9-16 Stängt

Torsdag 10-18 9-18

Fredag 9-15 9-16

Lördag 9-16 9-121

Söndag Stängt Stängt

1 Första helgfria lördagen varje månad 1/9-31/5. Varje lördag 1/6-31/8.

På återvinningscentralerna kan följande fraktioner lämnas: brännbart, ej 
brännbart, gips, metall, trä, trädgårdsavfall, farligt avfall och elektriska och 
elektroniska produkter. År 2018 mottogs totalt ca 4 600 ton avfall på 
återvinningscentralerna, varav ca 4 400 ton grovavfall och trädgårdsavfall. 
Av denna mängd återvanns cirka 90 % genom materialåtervinning, 
kompostering eller förbränning med energiutvinning. De dominerande 
avfallsfraktionerna var flis och brännbart.

Kalleguta ÅVC hade 2018 ca 29 500 besök och Böda ÅVC ca 6 000 besök. 
Antalet besök på anläggningarna har ökat med ca 50 % de senaste 10 åren.

Det är inte bara hushåll som från lämna avfall på återvinningscentralerna 
utan även företag har möjlighet att lämna avfall mot avgift. Cirka 25 % av 
avfallet som tas emot på återvinningscentralerna lämnas av företag.
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7.1.2 Kalleguta avfallsanläggning
Kalleguta avfallsanläggning drivs av Borgholm Energi AB. På anläggningen 
sker omlastning av insamlat hushållsavfall och kompostering av 
trädgårdsavfall. Övrig behandling av avfall sker vid anläggningar utanför 
kommunen.

Vid Kalleguta finns även en nedlagd deponi, där förberedande arbeten för 
sluttäckning pågår.

7.2 Anläggningar utanför kommunen
Utanför kommunen finns flera anläggningar som används för återvinning 
och bortskaffande av avfall från Borgholms kommun. De viktigaste av dessa 
anläggningar är:

 Moskogens avfallsanläggning i Kalmar (optisk sortering, deponering), KSRR

 Nybro avfallsförbränningsanläggning i Nybro (förbränning), Nybro Energi AB

 More Biogas (rötning)

 Gärdstadanläggningen (förbränning: tryckimpregnerat trä), Tekniska Verken 
AB

 Igelsta kraftvärmeverk (förbränning: RT-flis), Söderenergi AB

 Fortum Waste Solutions (behandling av farligt avfall), Kumla

 Skrotfrag (skrotmottagning), Kalmar

 Stena Technoworld (elektriska och elektroniska produkter), 
Halmstad

 Skrotfrag (vitvaror), Oskarshamn

Utöver nämnda anläggningar nyttjas ett antal anläggningar för återvinning 
av industriavfall eller avfall som omfattas av producentansvar. Sådana 
anläggningar kan vara till exempel sorteringsanläggningar, industrier som 
använder återvunna materialråvaror i produktionen (glasbruk, pappersbruk 
etc.) samt förbränningsanläggningar.
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1 Bakgrund
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning 
(NFS 2017:2) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om nedlagda deponier inklusive en bedömning av risken för olägenheter för 
människors hälsa eller miljön. Ett av målen i avfallsplanen är att minska risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier. För 
de deponier där kommunen varit verksamhetsutövare ska även uppgifter om planerade och vidtagna åtgärder redovisas.

Enligt 4 § avfallsförordningen (2011:927) avses med deponi en upplagsplats för avfall. En nedlagd deponi är följaktligen en avslutad 
upplagsplats för avfall som härstammar från flera  olika verksamheter och/eller  hushåll. Uppgifter om förorenade områden där 
kommunen inte står som huvudman ingår därför inte i redovisningen över nedlagda deponier.

För undersökning och riskbedömning av avslutade kommunala deponier ansvarar kommunen. Nedlagda deponier räknas som 
pågående miljöfarlig verksamhet, eftersom utsläpp av föroreningar kan fortgå även om inget nytt avfall tillförs deponin.

2 Genomförd inventering och riskklassning
En konsult fick under 2012 i uppdrag att göra en inventering och riskklassning enligt MIFO fas 1 av nedlagda deponier i Borgholms 
kommun. Inga nya objekt framkom vid inventeringen. 

Inventeringen gjordes enligt Naturvårdsverkets rapport 4947 Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) samt Statens 
geotekniska instituts publikation 14, Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier – Information och råd.

I MIFO-metoden används två faser. I fas 1 görs en orienterande studie och en preliminär riskklassning. Uppgiftsinsamling sker genom 
litteratursökning, platsbesök och intervju med berörda parter. Utifrån erhållna resultat görs en riskklassning (riskklass 1-4) vilken 
ligger till grund för prioritering av vilka objekt som ska gå vidare till fas 2. Riskklass 1 innebär ”mycket stor risk”, riskklass 2 ”stor 
risk”, riskklass 3 ”måttlig risk” och riskklass 4 ”liten risk”.  I fas 2 görs en övergripande undersökning samt en ny riskklassning.

Deponier tillhörande riskklass 1 och 2 är prioriterade för vidare undersökningar. För deponier av riskklass 3 eller 4 är behovet av 
åtgärder inte lika stort, men kontroll av deponierna ska ske regelbundet för att upptäcka eventuella förändringar. De deponier där 
avfall ligger synligt och  i öppen dager bör åtgärdas för att minska risken för skador på människor och djur.

147



Error! No text of specified style in document. 2 september 2019

4 (8)

I samband med framtagandet av ny avfallsplan har tillsynsmyndigheten under 2019 fastställt riskklassningen av nedlagda deponier 
enligt MIFO 1. Vid bedömning av konsultrapportens riskklassning har tillsynsmyndigheten omklassat en av  kommunens nedlagda 
deponier till en högre riskklass (Köpings tall), medan för övriga deponier bedöms risken vara oförändrad. Fastställd riskklassning har 
kommunicerats till kommunens deponiansvarige för eventuella synpunkter. Inga synpunkter har kommit in till tillsynsmyndigheten. 

I de fall kommunen har varit verksamhetsutövare är kommunen ansvarig för att miljöbalkens regler efterlevs. Tillsynsansvarig nämnd 
är tillsynsmyndighet både när det gäller deponier som drivits av kommunen och andra deponier. I något enstaka fall är länsstyrelsen 
tillsynsmyndighet. 

Tillsynsmyndigheten avser att fortsätta att arbeta med vidare undersökning av de nedlagda deponierna enligt Naturvårdsverkets 
MIFO-metod. Fortsatta utredningar kan medföra att riskklassningen ändras.

3 Resultat av inventering och riskklassning
I Borgholms kommun finns i dagsläget 17 stycken nedlagda deponier (Av inventerade 15 deponier bedöms 9 st tillhöra riskklass 2 
"stor risk" och 6 st riskklass 3 "måttlig risk". Ingen av deponierna bedöms tillhöra riskklass 1 eller 4. 
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 Tabell 1). Med undantag för deponier Kalleguta och Rullbackarna, där sluttäckningsarbete för närvarande pågår, har övriga 15 
deponier inventerats enligt MIFO fas 1.  Inventering enligt MIFO fas 2 återstår. Kommunen är verksamhetsutövare för alla nedlagda 
deponier.

Av inventerade 15 deponier bedöms 9 st tillhöra riskklass 2 "stor risk" och 6 st riskklass 3 "måttlig risk". Ingen av deponierna bedöms 
tillhöra riskklass 1 eller 4. 

 Tabell 1 Nedlagda deponier, Borgholms kommun

Namn, ID Typ/Avfalls-
slag

Fastighets-
beteckning

Planerade/
Genomförda 
åtgärder

Avslutningsår Verksamhets-
utövare

Riskklassning 
enl MIFO

Abbekärr Hushållsavfall Böda Krono-
park 2:176

Inga planerade 
åtgärder i dagsläget.

1966 Borgholms 
kommun

3

Egby Hushållsavfall, 
blandat avfall

Egby 6:7 Årlig provtagning 
enligt 
kontrollprogram.

1980 Borgholms 
kommun

2

Ekerum Hushållsavfall Halltorp 1:10 Inga planerade 
åtgärder i dagsläget.

1974 Borgholms 
kommun

2

Getterum Hushållsavfall Böda Krono-
park 2:176

Synligt avfall, bör 
täckas över. Inga 
planerade åtgärder i 
dagsläget.

1966 Borgholms 
kommun

2
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Namn, ID Typ/Avfalls-
slag

Fastighets-
beteckning

Planerade/
Genomförda 
åtgärder

Avslutningsår Verksamhets-
utövare

Riskklassning 
enl MIFO

Greby Hushållsavfall, 
industriavfall

Greby 8:2 Inga planerade 
åtgärder i dagsläget.

1965 Borgholms 
kommun

2

Hagaby Hushållsavfall Hagaby 6:4 Årlig provtagning 
enligt 
kontrollprogram. 
Inom 
vattenskyddsområde 
- prioriterat område 
för inventering enligt 
MIFO fas 2.

1966 Borgholms 
kommun

2

Hammaren Hushållsavfall, 
industriavfall

Smörblomman 
14, 21.

Inga planerade 
åtgärder i dagsläget.

1965 Borgholms 
kommun

3

Högsrum Byggavfall Högsrum 20:1 Årlig provtagning 
enligt 
kontrollprogram.

1989 Borgholms 
kommun

3

Kalleguta Hushållsavfall,
byggavfall

Köpinge 1:86 Årlig provtagning 
enligt 
kontrollprogram.
Omformning pågår 
inför sluttäckning. 

Deponering 
upphörde 2002.
Avslutningsplan 
beslutad.

Borgholm 
Energi AB

Ej riskklassad
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Namn, ID Typ/Avfalls-
slag

Fastighets-
beteckning

Planerade/
Genomförda 
åtgärder

Avslutningsår Verksamhets-
utövare

Riskklassning 
enl MIFO

Köpings Tall Hushållsavfall, 
aska

Köpings Tall 
12:2

Årlig provtagning 
enligt 
kontrollprogram. 
Inom 
vattenskyddsområde 
- prioriterat område 
för inventering enligt 
MIFO fas 2. 
Uppgifter på att 
nedgrävning av 
farligt avfall har 
förekommit.

1977 Borgholms 
kommun

1

Lundbyberg Hushållsavfall Lundebybrottet 
1:1

Inga planerade 
åtgärder i dagsläget.

1966 Borgholms 
kommun

3

Mejeriviken Hushållsavfall, 
industriavfall

Borgholm 11:1 Stadsnära område 
vars 
markanvändning kan 
komma att ändras. 
Inventering enligt 
MIFO fas 2 kommer 
att föregå eventuell 
exploatering av 
området.

1955 Borgholms 
kommun

2
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Namn, ID Typ/Avfalls-
slag

Fastighets-
beteckning

Planerade/
Genomförda 
åtgärder

Avslutningsår Verksamhets-
utövare

Riskklassning 
enl MIFO

Mickelsmad Hushållsavfall Böda Krono-
park 2:176

Årlig provtagning 
enligt 
kontrollprogram.

1990 Borgholms 
kommun

2

Rullbackarna Hushållsavfall,
Byggavfall, 
aska

Böda Krono-
park 2:157 och 
2:120

Årlig provtagning 
enligt 
kontrollprogram.
Omformning pågår 
inför sluttäckning. 

Deponering 
upphörde 2001.
Avslutningsplan 
beslutad.

Borgholm 
Energi AB

Ej riskklassad

Stenninge Hushållsavfall Stenninge 3:48 Inga planerade 
åtgärder i dagsläget.

1966 Borgholms 
kommun

3

Tings ene Hushållsavfall Tings Ene 1:14 Inga planerade 
åtgärder i dagsläget.

1965 Borgholms 
kommun

2

Vibrotten Hushållsavfall Vi 1:15 Inga planerade 
åtgärder i dagsläget.

1966 Borgholms 
kommun

3
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Introduktion
Status för den tidigare avfallsplanens övergripande mål och åtgärder enligt handlingsprogrammet har bedömts på en tregradig skala enligt 
följande:

Ej uppnått/genomfört 
Delvis uppnått/genomfört 
Helt uppnått/genomfört 

Kommentarer avser noteringar utifrån interna underlag och samtal med ansvariga inom olika verksamheter. 

154



Bilaga 4 2 september 2019
Uppföljning

3

Mål för avfallshanteringen i Borgholm 2010-20141

Övergripande mål för Borgholms kommun Målupp-
fyllelse

Kommentar

Organisation, management mm

1. En ökad tydlighet beträffande roller och ansvar för 
kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden 
respektive Borgholm Energi AB.

 En ökad tydlighet har uppnåtts i fördelning av roller och ansvar 
mellan Borgholm Energi och Miljö- och byggnadsnämnden. En 
viktig fråga vad gäller tydlighet i ansvar mellan Borgholm Energi 
och Kommunstyrelsen har gällt två deponier och denna fråga är 
idag löst.

2. En kostnadseffektiv renhållningsorganisation.  Vid jämförelse med andra kommuner, som har likartade 
förutsättningar och samma servicenivå i insamlingssystemet, ser 
organisationen ut att vara kostnadseffektiv, men det är svårt att 
göra en exakt bedömning.

3. En god och genomtänkt service för såväl 
sommargäster som kommuninvånare.  Servicen är genomtänkt och förhållandevis god, med tanke på 

förutsättningarna i kommunen, men den går att förbättra till 
exempel med mer information, ökade öppettider vid 
återvinningscentralerna, utveckling av sopabonnemangen, 
rådgivning, utbildning i kundbemötande.

4. En god kontroll över avfallshanteringen.  I det stora hela fungerar avfallshanteringen bra. Kunskapen om 
avfallshantering och dess förutsättningar är god. Det finns dock 
områden där kontrollen kan förbättras, till exempel 
entreprenaduppföljning och förfining av statistik.

1 Nuvarande plan gällde från början t.o.m. 2014 men har i ett senare beslut förlängts att gälla tills en ny plan beslutats.
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Övergripande mål för Borgholms kommun Målupp-
fyllelse

Kommentar

5. En ren och attraktiv kommun.  Kommunen är generellt ren och attraktiv. Dock finns problem 
med nedskräpning. Förbättringsmöjligheter finns vad gäller 
privata tippar, allmän nedskräpning, avfallshantering vid 
stränder, verksamhetsavfall, till exempel genom utökad tillsyn 
och myndighetsutövning inom avfallshantering.

Återvinning

6. Ökad tillgänglighet för återvinningsmöjligheter.  Öppettiderna har utökats vid återvinningscentralerna, men 
Borgholm Energi tittar löpande på om ytterligare utökning 
behövs. Införandet av matavfallsinsamling har gjort att fler 
människor har fått möjlighet att låta matavfallet komma till 
nytta för miljön.

7. Ökad återvinning från enskilda hushåll, 
turistanläggningar, lantbruk och övriga företag.  Insamlingen av pappers- och plastförpackningar har ökat stadigt 

sedan 2010. Mängden insamlade metallförpackningar har varit 
relativt stabil under samma period. Mängden tidningar har 
varierat under åren 2010-2018, men var ganska mycket lägre 
2018 än det år då det var som mest (2013). Glasförpackningar 
har minskat sedan 2010, och mellan 2014 och 2015 halverades 
mängden. Därefter har det legat på en ganska stadig nivå. 
Antalet besök på Böda återvinningscentral har ökat i stort sett 
varje år mellan 2010 och 2015. Därefter har antalet besökare 
minskat. På Kalleguta återvinningscentral har antalet besökare 
ökat i stort sett varje år 2010-2018, med en ovanligt stor ökning 
mellan 2010 (19 673 besökare) och 2011 (26 168 besökare). 
Målet går inte att bedöma ordentligt, då ökade mängder till 
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insamling kan bero på ökade avfallsmängder generellt. 
Kommunen har ingen uppföljning på återvinning av avfall 
utanför det kommunala ansvaret. Förbättringsmöjligheter finns 
genom utökad tillsyn på verksamheters avfallshantering.

Farligt avfall

8. Ökad medvetenhet om farligt avfall - Går inte att bedöma på kommunnivå, då det inte gjorts någon 
kundundersökning, avvikelsestatistik eller plockanalys. Inga 
kampanjer har genomförts.

9. Ökad insamling av uppkommet farligt avfall - Ingen plockanalys har gjorts, och därför är det svårt att veta hur 
mycket som felaktigt hamnar i restavfallet.  Insamlingen av 
farligt avfall vid återvinningscentralerna har varierat sedan 
2009, men någon tydlig ökning har inte skett.

Insamling av avfall från fritidsbåtar och husbilar

10. En fungerande och komplett hantering avseende 
omhändertagande av alla typer av avfall från båtar och 
husbilar i gästhamnarna.

 Möjlighet att tömma vanliga hushållssopor och gråvatten finns 
för både husbilar och båtar i alla hamnar sedan 10 år. 
Avfallshanteringen är inte komplett eftersom det saknas 
möjligheter att sortera ut förpackningar, tidningar och farligt 
avfall. Det förekommer en del problem med nedskräpning, 
speciellt kring uppställda behållare för verksamhetsavfall och 
verksamheters hushållsavfall.
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Insamling av matavfall

11. Senast 2014 ska insamling av matavfall för biologisk 
behandling ske.  Matavfallsinsamling startade 2015.

Produktion av biogas och biogödsel

12. Utsorterat matavfall rötas tillsammans med andra 
tänkbara rötsubstrat i en anläggning för produktion av 
biogas och biogödsel 2014.

 Det har varit stora problem i den optiska sorteringsanläggning, 
dit avfallet har levererats, varför avfallet under en längre tid inte 
har rötats. Sedan hösten 2017 rötas matavfallet.

Latrin

13. Latrinet utfasas till 20142.  Antalet latrinabonnemang har minskat från 420 till ca 60. Taxan 
har årligen höjts med 20 % för att styra mot andra lösningar. 
Kommunen kan inte upphöra med hämtningen så länge behovet 
finns.

14. Antalet latrinkärl reduceras med 50 % till år 2011.  Antalet kärl minskade med ca 25 % från år 2008 till år 2011. 
Minskningen 2010-2018 är 84 %. 

Slam

15. Slam från reningsverk återförs till produktiv mark så 
att minst 60 % av fosforinnehållet återvinns senast år 
2015.

 Slammet används vid tillverkning av anläggningsjord och till 
deponitäckning. Det är i dagsläget oklart hur det kommer att 
hanteras efter 2019.

2 Kommunen har enligt miljöbalken en absolut skyldighet att liksom hushållsavfallet omhänderta latrinet. Av denna anledning kan inte den kommunala latrinhämtningen överges även om det 
bara skulle röra sig om en enda latrinabonnent.

158



Bilaga 4 2 september 2019
Uppföljning

7

Övergripande mål för Borgholms kommun Målupp-
fyllelse

Kommentar

Nedlagda avfallsupplag

16. Samtliga registrerade nedlagda avfallsupplag är 
riskklassade 2014 enligt modern metodik och i mån av 
behov underkastade ett kontrollprogram.

 Under 2012 inventerades och riskklassades 15 nedlagda deponier 
enligt MIFO3 fas 1. Inventering enligt MIFO fas 2 återstår. 

3 Metodik för inventering av förorenade områden, Naturvårdsverkets rapport 4947.
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Handlingsprogram för avfallshantering i Borgholms kommun 2010-2014
Åtgärdspunkt Ansvarig 

nämnd
Påbörjas 
år

Status Kommentar

Organisation, management mm

1. Utöka kunskapsutbytet med andra kommuner genom 
studiebesök.

BEAB Fortlöpande  Kunskapsutbyte sker 
kontinuerligt genom kurser, 
nätverk och studiebesök.

2. Plan utarbetas för omhändertagande av nedskräpning och 
avfall på allmän plats (allt från småskräp till sälar). I 
planen klargörs ansvar, ekonomi, rutiner etc.

MBN 2010  Har inte utförts. Fortfarande 
oklart vart ansvaret ska ligga 
och varifrån kostnader ska 
dras. 

3. Kampanj genomförs riktad till lantbruk resp. turism av 
typen ”Håll Sverige rent”.

MBN 2010  Har inte utförts.

4. Ökad tillsyn av illegal dumpning respektive öppen eldning 
av avfall.

MBN 2010  Tillsyn har ökat under senare 
tid och har fått högre prioritet.

5. Införande av miljö- och kvalitetsledningssystem påbörjas, 
inledningsvis för renhållningen och på sikt för hela 
bolaget.

BEAB 2011  Har ej aktualiserats. En 
process av den här typen bör 
initieras på ledningsnivå.

6. Avfall Web (på Avfalls Sveriges hemsida) används för att 
ta fram jämförande statistik.

BEAB 2009  Avfall Web används, men kan 
användas mycket mer.
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Åtgärdspunkt Ansvarig 
nämnd

Påbörjas 
år

Status Kommentar

Återvinning

7. Förnyat tillstånd söks för de samlade verksamheterna på 
Kalleguta, inklusive hantering och mellanlagring av rena 
jordmassor (exkl. deponin).

BEAB 2010  Nytt tillstånd har sökts och är 
klart men omfattar vad gäller 
jordmassor bara en begränsad 
mängd för deponitäckning.

8. Ta reda på hur återvinningen ser ut hos flerbostadshus, 
turistanläggningar, lantbruk och övriga företag.

MBN 2010  Ingen samlad utredning för 
återvinning eller 
avfallshanteringen överlag hos 
verksamheter har genomförts. 
Frågan är fortfarande aktuell i 
revideringen av denna plan. 

9. Diskutera möjligheten av ökat antal tömningar på ÅVS 
sommartid med FTI.

BEAB Fortlöpande  Diskussioner har pågått tidvis, 
resultatet har varierat. Frågan 
är högaktuell fortfarande. 
Antalet tömningar utökades 
sommaren 2018 och dialogen 
har varit bra.

10. Genomför plockanalyser för att öka kunskapen om 
avfallets innehåll (ev examensarbete el liknande).

BEAB 2010  Plockanalyser har inte 
genomförts. Om plockanalyser 
ska kunna planeras och vara 
meningsfulla behöver syftet 
med var och en av dem vara 
tydligt definierat. Frågan är 
högaktuell i revideringen av 
denna plan.
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Åtgärdspunkt Ansvarig 
nämnd

Påbörjas 
år

Status Kommentar

11. Möjliggöra ökad återanvändning av inlämnade föremål på 
Kalleguta ÅVC.

BEAB 2012  Har ej utförts. 
Förutsättningarna för 
insamling av föremål för 
återbruk är under utredning.

Farligt avfall

12. Genomföra ett försök med insamlingskampanj för farligt 
avfall. Därefter utvärderas försöket. Beslut fattas om 
fortsatta åtgärder för farligt avfall från hushåll.

BEAB 2010  Har ej utförts.

13. Diskutera med El-Kretsen om utökad insamling av 
ljuskällor.

BEAB 2010  Har ej utförts.

14. Ökad tillsyn på miljöfarliga verksamheter och lantbruk, 
med avseende på hantering av farligt avfall.

MBN 2010  Tillsyn har ökat under senare 
tid och har fått högre prioritet.

15. Informationskampanj för hushållen om farligt avfall (ev i 
samband med pkt 3).

BEAB 2010  Har ej utförts.

Insamling av avfall från fritidsbåtar och husbilar

16. Fortsatt arbete för förbättring av avfallshantering i 
hamnar så att SJÖFS 2001:13 uppfylls.

BEAB 2010  Toalett- och hushållsavfall kan 
lämnas i fritidsbåthamnarna, 
men inte farligt avfall. 
Avfallsplan för 
fritidsbåthamnarna saknas.
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Åtgärdspunkt Ansvarig 
nämnd

Påbörjas 
år

Status Kommentar

Insamling av matavfall

17. Göra utredning och ta beslut om system för insamling av 
matavfall.

BEAB 2010  Utfört.

18. Påbörja insamling av matavfall i full- eller delskala. BEAB 2012  Matavfallsinsamling startade 
2015.

Produktion av biogas och biogödsel

19. Klarlägga möjligheterna för biogasproduktion i 
kommunen.

BEAB 2010  Förutsättningarna har 
klarlagts genom utredning.

20. Användning av avfallskvarnar ska utredas som alternativ 
lösning insamling av matavfall.

BEAB 2010  Utredning genomförd.

Latrin

21. Arbetet med att ersätta egna latrinkärl med andra 
toalettalternativ påbörjas. Diskussion om alternativa 
lösningar med latrinabonnenter med många kärl 
(Sveaskog, Länsstyrelsen m. fl.).

BEAB 2010  Inga egna kärl finns kvar. Alla 
latrinkunder får regelbunden 
information om taxa och 
alternativ. Endast en kund 
med många kärl finns kvar av 
det skälet att annan lösning 
inte är lämplig.

22. Informationskampanj med alternativa toalettlösningar 
genomförs.

BEAB 2010  Latrinkunderna informeras 
årligen om alternativ. Dock 
inte i kampanjform.
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Åtgärdspunkt Ansvarig 
nämnd

Påbörjas 
år

Status Kommentar

Slam

23. Ökad bygglovsgranskning med avseende på enskilda 
avlopp.

MBN Fortlöpande  Det finns en rutin för att 
uppmärksamma sökande på 
att förutsättningar för enskilt 
avlopp ska kollas upp. 

24. Behov av certifiering av slam från avloppsreningsverk 
utreds.

BEAB 2010  Behovet är inte utrett. 
Lantbruksnäringen i 
kommunen är djurtät och brist 
på spridningsareal för gödseln 
är inte ovanligt.

Nedlagda avfallsupplag

25. MIFO-utredning påbörjas på samtliga nedlagda 
avfallsupplag. Se tidigare avfallsplan, bilaga 5.

MBN 2010  Utredning genomförd.

Sammanfattning av uppföljningen
Av uppställda övergripande mål har 2 st uppnåtts, 10 st uppnåtts delvis och 1 st inte uppnåtts. Härutöver har 2 stycken inte kunnat bedömas, 
eftersom underlag saknas.

Av åtgärderna har 10 st genomförts, 6 st genomförts delvis och 9 st inte genomförts. 
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Icke-teknisk sammanfattning
Borgholms kommun har tagit fram en ny avfallsplan. 

Avfallsplanen beskriver bland annat nuvarande avfallshantering, mål för framtidens 
avfallshantering, aktiviteter för att nå målen och hur uppföljning av målen ska ske. 

Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det vill 
säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand återanvända 
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara som 
sista utväg deponera. 

Avfallsplanens mål och aktiviteter bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål 
och mål i den nationella avfallsplanen. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i 
störst utsträckning är ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad 
klimatpåverkan” som alla bedöms påverkas i positiv riktning till följd av planens 
genomförande. 

Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta 
miljökvalitetsnormer överskrids. 

Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av aktiviteter för att minska 
mängderna uppkommet avfall genom att stimulera återanvändning, ökad 
materialåtervinning och insamling av matavfall, förbättrad insamling av farligt avfall 
och slam, förbättrade sorteringsmöjligheter för turister samt aktiviteter för minskad 
nedskräpning.

Planerad översyn av insamlingssystemet för mat- och restavfall, förpackningar och 
returpapper och genomförandet av föreslagna åtgärder kan, under förutsättning att 
åtgärderna genomförs, få stor inverkan på resurshushållningen.

Avfallsplanen bedöms inte i sig medföra negativ miljöpåverkan. Negativ 
miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst till följd av transporter av avfall och om 
inte planerad inventering och riskklassning av gamla deponier resulterar i åtgärder. 

Sammantaget bedöms genomförandet av avfallsplanen medföra positiv 
miljöpåverkan. Det är viktigt att ha uthållighet beträffande informationsinsatser 
kring förebyggande av avfall och ökad sortering för återvinning, eftersom det tar tid 
att förändra beteenden.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Borgholms kommun har tagit fram en ny avfallsplan som gäller från 2019 med en 
handlingsplan som sträcker sig till 2022.  

1.2 Behov av och syfte med miljöbedömning
Enligt Miljöbalken och Miljöbedömningsförordningen ska en bedömning ske av 
behovet av miljöbedömning vid ny avfallsplan, eller större ändring av befintlig 
avfallsplan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i 
framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen av om avfallsplanen innebär 
betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap. Miljöbalken och 
miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).

Borgholms kommuns avfallsplan anger förutsättningar för anläggningar för 
bortskaffande av avfall. I 2 § Miljöbedömningsförordningen anges att den därmed 
enligt lagkrav innebär betydande miljöpåverkan och ytterligare undersökning och 
identifiering behöver inte genomföras.

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan
Den 14 augusti 2018 beslutade Borgholms kommuns kommunstyrelse att 
genomförandet av avfallsplanen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. 
Beslutet har gjorts tillgängligt för allmänheten genom kommunstyrelsens protokoll.

1.4 Avgränsningssamråd
Enligt 6 kap 10 § Miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de kommuner, 
länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan 
antas bli berörda av planen. Syftet med att avgränsa miljökonsekvensbeskrivningen 
är 

 dels att koncentrera arbetet på de miljöfrågor som är mest relevanta för den 
aktuella planen

 dels för att bidra till bra samrådsprocesser som fokuserar på de viktigaste 
frågorna samt kunna utgöra ett bra beslutsunderlag.

20 juni 2018 skickades underlag för ett avgränsningssamråd till Länsstyrelsen i 
Kalmar län. Länsstyrelsen har svarat att de inte avser yttra sig i ärendet.
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2 Avfallsplan för Borgholms kommun
2.1 Avfallsplanens syfte
Syftet med avfallsplanen för Borgholms kommun är att:

 Sätta mål för kommunens avfallshantering och medvetet prioritera mål och 
aktiviteter.

 Uppmärksamma hur viktig avfallshanteringen faktiskt är i samhället.

 Skapa en bra och hållbar avfallshantering inom kommunen.

2.2 Avfallsplanens innehåll
Avfallsplanen baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om vad en 
kommunal avfallsplan ska innehålla. I avfallsplanen redovisas bland annat mål och 
aktiviteter för avfallshanteringen, beskrivning av nuläge avseende mängder och 
behandling av avfallet, nedlagda deponier och uppföljning av föregående 
avfallsplan. 

Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det vill 
säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand återanvända 
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara som 
sista utväg deponera. 

Utifrån bland annat nationella miljömål, den nationella avfallsplanen och aktuell 
lagstiftning och diskussioner under avfallsplaneringsprocessen har fyra stycken 
målområden identifierats. En projektgrupp samt ett flertal andra personer med olika 
kompetenser inom Borgholm Energi och kommunen har varit delaktiga i 
framtagning och bearbetning av förslag till mål och aktiviteter.

Målområden, inriktningsmål och mätbara mål har tagits fram. Målen är listade 
nedan.

Målområde 1: Förebyggande och återanvändning

Inriktningsmål: Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till återanvändning 
ska öka.

Mätbara mål:

a) Senast år 2022 ska 2 % av det grovavfall som inkommer till kommunens 
återvinningscentraler återanvändas.

b) Mängden matavfall från kommunens storkök för skolor och omsorg ska minska 
kontinuerligt.
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Målområde 2: Återvinning

Inriktningsmål: Andelen avfall till materialåtervinning och biologisk återvinning ska 
öka och andelen avfall till deponering ska minska.

Mätbara mål:

a) Senast år 2022 ska minst 50 % av den totala mängden hushållsavfall sorteras ut 
för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

b) Senast år 2020 ska minst 50 % av matavfallet sorteras ut och renheten på 
matavfallet vara minst 98 %.

Målområde 3: Miljöpåverkan

Inriktningsmål: Miljöpåverkan från hantering av avfall samt risken för spridning av 
farliga ämnen ska minska.

Mätbara mål:

a) Mängden farligt avfall i hushållsavfallet ska vara mindre än 15 gram per hushåll 
och vecka.

b) Nedskräpningen i kommunen ska minska.

c) Nedlagda deponier ska riskklassas och där behov finns ska åtgärds- och 
kontrollprogram tas fram.

d) Säkerställa att minst 95 % av enskilda avlopp töms enligt gällande föreskrifter.

e) I samband med tillsynsbesök på företag alltid uppmärksamma hanteringen av 
farligt avfall och övrigt avfall.

Målområde 4: Människan i centrum

Inriktningsmål: Det ska vara lätt att göra rätt.

Mätbara mål:

a) Minst 70 % av hushållen ska vid kundundersökning vara nöjda med kommunens 
insamling av hushållsavfall.

Ur miljösynpunkt bedöms de viktigaste aktiviteterna i avfallsplanen vara att:

 Utreda och utöka sorteringsmöjligheterna på återvinningscentralerna samt 
införa möjlighet att lämna avfall för återanvändning på 
återvinningscentralerna.

 Skapa möjligheter för kommunens arbetsmarknadsenhet att bedriva återbruk 
och lämna begagnade möbler från både kommunen och kommuninvånarna 
till denna.
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 Riskklassa nedlagda deponier och ta fram åtgärds- och kontrollprogram för 
dessa inklusive utredning om finansiering där så är behövligt och sedan 
genomföra åtgärder och kontroll av gamla deponier enligt framtaget åtgärds- 
och kontrollprogram.

Utredningsaktiviteter som, om de leder till förbättringar, också är viktiga ur 
miljösynpunkt är att: 

 Genomföra översyn av insamlingssystemet för mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper från hushåll och genomföra föreslagna 
förändringar.

 Se över lösningar för omhändertagande av hushållsavfall från turister och 
underlätta sorteringsmöjligheterna för campingar och andra 
turistanläggningar i kommunen. 

Övriga aktiviteter i avfallsplanen är att:

 Följa upp nyckeltal och efterfråga statistik, genomföra plockanalyser, och 
skräpmätningar. Genomföra kundundersökningar, t.ex. intervjuer vid 
återvinningscentraler. I samråd med insamlingsentreprenören skapa rutiner 
för kvalitetssäkring och avvikelsehantering.

 Vidareutveckla konceptet ”en väg in” för kundtjänst för avfallskunder.

 Vid upphandling, där så är möjligt, ställa krav som syftar till att förebygga 
avfall. Utbilda upphandlare i hur hållbarhet kan vägas in i upphandlingar.

 Ta fram tips och råd till kommunala verksamheter om förebyggande och 
återanvändning av avfall.

 Se över och förbättra servicen vid insamling av elavfall och farligt avfall 
genom till exempel FNI eller fler avlämningsplatser.

 Utreda alternativ för avfallshantering vid stränder och allmänna platser samt 
utreda och erbjuda lösningar för omhändertagande av hushållsavfall från 
turister. 

 Ha återkommande kontakter med externa aktörer (Trafikverket, Håll Sverige 
Rent, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Ölands turistorganisation) 
avseende insamlingsmöjligheter och informationsinsatser, exempelvis 
information på olika språk.

 Se över och utveckla rutinerna för städning på allmänna platser och stränder.

 Genomföra tillsynskampanjer med inriktning på avfallshantering på 
allmänna platser i syfte att motverka nedskräpning.

 Genomföra aktiv rådgivning till verksamheter och hushåll om möjligheter 
till avfallssortering och -minimering i syfte att säkerställa god kvalitet på 
insamlat avfall.
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 I samband med tillsynsbesök hos företag uppmärksamma sortering och 
emballering av avfall, inklusive hantering av farligt avfall.

 Utreda behov av utökade öppettider på återvinningscentralerna på kvällar 
och helger samt genomföra det som behövs.

 Utreda hur stor andel av enskilda avlopp som inte töms som de ska samt om 
fortsatta dispenser för eget omhändertagande av slam ska ges efter 2020.

 Följa upp tömning av enskilda avlopp inklusive fosforfällor.

 Informera om bland annat återanvändning, matsvinn, utsortering av 
matavfall, inlämnade av elavfall och farligt avfall och att delta i nationella 
kampanjer för att uppmärksamma nedskräpning.

 Tillhandahålla informationsmaterial till skolor samt ta emot studiebesök om 
avfallshantering och genomföra mätningar av matavfall i skolor och omsorg.

 Kontinuerligt arbeta med taxan som styrmedel för ökad återvinning, utökad 
utsortering och renhet på matavfallet.

Dessa aktiviteter syftar till att minska avfallsmängden, öka återanvändningen, 
minska miljöbelastningen, öka återvinningen och samtidigt ha människan i fokus. 
Aktiviteterna syftar till positiv miljöpåverkan men kan även medföra vissa negativa 
effekter.

Miljöeffekter och konsekvenser beskrivs i kapitel 4.

För utförligare information om avfallsplanens innehåll hänvisas till ”Avfallsplan för 
Borgholms kommun”.

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och 
program

Avfallsplanen förhåller sig till andra planer, program och strategier genom att både 
påverkas av och påverka dessa planer och program. Relevanta planer, program och 
strategier som kan påverka avfallsplanen eller som avfallsplanen kan utgöra underlag 
till är exempelvis:

 Vision för Borgholms kommun

 Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun

 Turismstrategi

 Verksamhetsplaner

 Detaljplaner

 Översiktsplan
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3 Metod för miljöbedömning av avfallsplan
3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar
Syftet med kommunala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. Av denna 
anledning är påverkan på människors hälsa och miljön i huvudsak positiv vid 
genomförande av en avfallsplan. Föreliggande avfallsplan bidrar i huvudsak till 
positiv miljöpåverkan, detta främst genom att främja hushållningen av naturresurser 
samt genom att öka möjligheterna till återanvändning och återvinning av hushållens 
mat- och restavfall, farliga avfall och grovavfall.

3.1.1 Miljöaspekter och huvudområden
Redovisningen i miljökonsekvensbeskrivningen fokuseras på de mest väsentliga 
miljöaspekterna och miljöeffekterna av dessa, se nedan. I miljöbedömningen har 
även hänsyn tagits till kumulativa effekter där det bedömts relevant. Tyngdpunkten i 
miljökonsekvensbeskrivningen ligger på de avfallsfrågor där Borgholms kommun 
har rådighet över hanteringen och behandlingen av avfallet. 

I Miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid 
miljöbedömning. Av dessa bedöms följande miljöaspekter, och därmed 
miljöeffekterna, vara väsentliga eller eventuellt kunna vara väsentliga för 
genomförande av avfallsplanen: 

 Människors hälsa; här behandlas främst aktiviteter för att säkra hanteringen 
av farligt avfall, insamlingens påverkan genom buller samt minskad 
nedskräpning.

 Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst aktiviteter 
för att öka återanvändning och återvinning samt minska mängden matavfall.

 Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst om- och tillbyggnationer 
på grund av ändrade insamlingssystem eller liknande, på en mycket 
övergripande nivå.

 Luft och klimatfaktorer; här behandlas främst gas från deponier samt utsläpp 
från transporter.

 Mark och vatten; här behandlas främst aktiviteter vid nedlagda deponier 
samt åtgärder för förbättring av slamhantering.

Enligt 6 kap. 7 § Miljöbalken är det planens genomförande som ska miljöbedömas. 
Aktiviteterna bedöms utgående från ovan nämnda miljöaspekter. 

Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med hänsyn till 
planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns tillgänglig. Det 
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görs ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det exempelvis görs i en 
livscykelanalys.

Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunen beskrivs inte i 
detalj utan detta hanteras inom ramen för tillståndsprövning/anmälningsärende och 
tillsyn för dessa anläggningar. Avfallsplanens genomförande bedöms inte medföra 
något behov av nya anläggningar eller behov av förändringar av anläggningar eller 
kapacitet på dessa.

3.1.2 Geografisk och tidsmässig avgränsning
Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning fokuserar på påverkan i 
Borgholms kommun. Avfallshanteringen är dock inte enbart lokal. Transporter till 
anläggningar utanför kommunen förekommer i stor utsträckning. Transporternas 
miljöpåverkan bedöms generellt.

Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid 
behandlingsanläggningar i andra kommuner hanteras i tillståndsansökan till dessa 
anläggningar och berörs inte här.

Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år som ges 
av tidsperspektivet för de mål som formulerats i avfallsplanen.

3.1.3 Svårigheter i samband med miljöbedömning
En avfallsplan är ett strategiskt dokument i jämförelse med exempelvis en detaljplan, 
som är en fysisk plan, och utfallet av planerade aktiviteter i en avfallsplan kan därför 
vara svårt att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis fysiska aktiviteter 
i en detaljplan. 

I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets produktions- 
och konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de år som avfallsplanen 
gäller. Avfallsplanen är ett viktigt steg på vägen för att på lång sikt kunna uppfylla 
nationella mål, och andra mål som har en koppling till avfallsminimering och 
avfallshantering.

3.2 Alternativ
Enligt Miljöbalken ska uppgifter om miljöförhållandena och miljöns sannolika 
utveckling om planen eller programmet inte genomförs anges i 
miljökonsekvensbeskrivningen.

3.2.1 Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs
Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen avfallsplan inte 
beslutas och inte genomförs. Om inte förslaget till ny avfallsplan beslutas skulle 
föregående avfallsplan kvarstå och fortsätta gälla. 

De flesta aktiviteter som beskrivs i föregående plan har genomförts eller behöver 
revideras med avseende på tidplanen. Det kan konstateras att med nollalternativet 
skulle ett viktigt verktyg saknas för att tydligt arbeta för minskade avfallsmängder 
och ökad återvinning av avfall och flera av de positiva effekter som beskrivs skulle 
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riskera att utebli eller försenas. Enligt avfallsförordningen ska avfallsplanen ses över 
minst vart fjärde år och vid behov revideras. Nollalternativet innebär därmed att 
föregående avfallsplan inte skulle uppfylla nu gällande lagstiftning och är således ej 
ett relevant alternativ.

3.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som används 
för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns miljökvalitetsnormer för:

 Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden)

 Vatten (normer för statusklassificering)

 Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och 
rapportering av bullerkällor)

 Utomhusluft (normer för halter) 

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i planen genom att planen som 
helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att aktiviteterna i synnerhet ska 
genomföras med syfte att främja en god miljö och människors hälsa.

Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms inte överskridas till följd av 
planens genomförande. 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar kartläggning 
och åtgärdsprogram för större kommuner och vägar vilket inte omfattar Borgholms 
kommun. Genomförandet av avfallsplanen bedöms därmed inte bidra till att 
miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller överskrids. 

Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen” SFS 
2010:477.  Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att 
miljökvalitetsnormen för luft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS 2001:554. 
Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
fisk- och musselvatten överskrids.

3.4 Globala mål för hållbar utveckling
I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar 
utveckling, den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i FN:s 
samtliga medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av nya nationella mål 
kommer hänsyn tas till de globala målen, men det bedöms inte innebära behov av 
någon drastisk förändring av inriktningen på de nationella mål som finns i Sverige 
och som berör avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.8 anges därför de mål på både 

1 www.globalamalen.se
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nationell- och EU-nivå som berör avfallshanteringen och som bedöms vara relevanta 
för Borgholms avfallsplan.

3.5 Miljömål inom EU
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt 
inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå är av stor 
betydelse eftersom det finns direkta kopplingar till den svenska miljöpolitiken. I maj 
2018 beslutades om en revidering av EU:s avfallslagstiftning. Ändringarna ska 
främja en mer cirkulär ekonomi genom minskade avfallsmängder, ökad 
återanvändning, ökad återvinning samt förbättrad avfallshantering. Bindande 
återvinningsmål som ska uppnås till 2025, 2030 och 2035 ingår också i beslutet. 

3.6 Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från 
avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen:

 God bebyggd miljö

 Begränsad klimatpåverkan

 Giftfri miljö

Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av Borgholms avfallsplan kan ses i 
kapitel 3.9.

3.7 Etappmål
Etappmålen inom avfallsområdet är:

 Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att 
insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan senast 2020 
ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker 
och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas 
tillvara, där minst 40 procent behandlas så att även energi tas tillvara.

 Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas 
så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat 
materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall senast 2020 
är minst 70 viktprocent.

Ett av de tidigare delmålen till miljökvalitetsmålen berörde återföring av 
näringsämnen från avlopp och bedöms fortfarande vara aktuellt i avvaktan på att ett 
eventuellt nytt mål som berör denna fråga beslutas. Naturvårdsverket har tidigare, i 
redovisning av regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor, föreslagit nya mål. 
Senast beslutade delmål lyder:

 År 2015 tas minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tillvara och 
återförs till produktiv mark, varav minst hälften återförs till åkermark.
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Under 2018 har regeringen beslutat att tillsätta en utredning av hur fosfor ska tas 
tillvara.

Etappmålet till begränsad klimatpåverkan lyder: 

 Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 
1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för 
handel med utsläppsrätter. 

Det här innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års 
nivå. 

3.8 Nationell avfallsplan
Den nuvarande nationella avfallsplanen gäller 2018-2023. Planen innehåller inga nya 
mål, utan en sammanställning av befintliga mål sedan tidigare. Följande områden 
uppmärksammas och utpekas som viktiga att arbeta med: mat, textil, elektronik, 
bygg- och rivning, plast samt nedskräpning.

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål
De föreslagna etappmålen till miljökvalitetsmålen och målen i den nationella 
avfallsplanen har varit vägledande i processen att formulera mål och aktiviteter i 
avfallsplanen. Nedan sammanfattas avfallsplanens påverkan på de utpekade 
miljökvalitetsmålen. Många av aktiviteterna och målen i avfallsplanen bidrar till 
flera av miljökvalitetsmålen. Nedan anges de mål och aktiviteter i avfallsplanen som 
särskilt bidrar till uppfyllelse av de olika miljökvalitetsmålen. Sammantaget bedöms 
de nationella målen påverkas i positiv riktning av avfallsplanens aktiviteter. 

3.9.1 Begränsad klimatpåverkan
Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom aktiviteter 
för att öka återanvändningen, minska avfallsmängderna och öka källsorteringen, 
samt aktiviteter för att minska mängden matavfall.

3.9.2 Giftfri miljö
Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt i avfallsplanen genom kontroll 
av nedlagda deponier och genom utveckling av återvinningscentraler och 
insamlingssystemet för farligt avfall och elavfall.

3.9.3 God bebyggd miljö
Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt i avfallsplanen genom 
aktiviteter för att minska nedskräpning, minskad mängd matavfall och annat avfall, 
öka återvinningen samt kontroll av nedlagda deponier.
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4 Betydande miljöpåverkan
Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanen påverkar miljön (miljöeffekterna) 
och de nationella miljömålen utifrån de i kapitel 3.1.1 angivna miljöaspekterna för 
avfallshanteringen. Varje enskilt mål och varje enskild aktivitet kommenteras inte, 
utan en bedömning görs utifrån hur mål och aktiviteter inom respektive 
huvudområde sammantaget påverkar miljön och de nationella målen.

4.1 Människors hälsa
Här behandlas främst aktiviteter för att säkra hanteringen av farligt avfall, 
insamlingens påverkan genom buller samt minskad nedskräpning. Konsekvenser för 
människors hälsa till följd av negativ påverkan på luftkvalitet anges i kapitel 4.4. 
Avfallshanteringen ger även upphov till utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge 
effekt på människors hälsa om det sker exponering av farliga ämnen. Hur aktiviteter 
i avfallsplanen påverkar utsläpp till mark och vatten behandlas i kapitel 4.5.

4.1.1 Nuläge och förutsättningar
Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och miljön. 
Om farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt eller diffus 
spridning av skadliga ämnen och risk för att människor påverkas negativt. Därför är 
en av avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa förutsättningar för en säker 
hantering av farligt avfall. Farligt avfall från hushållen samlas in via 
återvinningscentralerna i kommunen. 

Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många kommuner 
och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i Naturvårdsverkets 
föreskrifter om avfallsplanering. En del av problemet kan hänföras till 
återvinningsstationer och tömning och städning av dessa. En skräpig offentlig miljö 
kan ha samband med upplevelse av otrygga1  miljöer. I Borgholm upplevs problem 
framförallt med nedskräpning i havet och på stränder. Nedskräpning kan även bidra 
till diffus spridning av farliga ämnen. 

Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt, exempelvis från 
både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är i dessa fall dock 
kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av människors hälsa 
genom stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till irritation, trötthet, högt 
blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det nationella miljökvalitetsmålet ”God 
bebyggd miljö” innefattar att störningar från trafikbuller ska minska. 

1 Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se
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4.1.2 Negativ miljöpåverkan
Viss negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa. Exempel på hur 
negativ påverkan kan uppstå är genom ökade bullernivåer och luftföroreningar 
orsakade av avfallstransporter vid insamlingsplatser och på vägnät.

Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av föreslagen 
avfallsplan bedöms dock som liten eftersom inga av de planerade aktiviteterna 
bedöms påverka bullernivåerna i någon betydande omfattning 

4.1.3 Positiv miljöpåverkan
Positiv påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa genom exempelvis 
aktiviteter för att minska nedskräpning och förbättrad insamling av farligt avfall om 
den översyn och förbättring av servicen vid insamling av farligt avfall som planeras 
genomförs. Om de sorteringsmöjligheter som avses förbättras för campingar och 
andra turistanläggningar i kommunen även kommer omfatta elavfall och farligt 
avfall kan detta inverka positivt på människors hälsa. De informationsinsatser som 
avses genomföras, bland annat om elavfall och farligt avfall, kan också inverka 
positivt när de boende vet hur avfallet ska hanteras. Det särskilda fokus på farligt 
avfall som kommer att ske vid tillsyn hos företag i kommunen kommer öka 
kunskapen om farligt avfall och kommer förhoppningsvis innebära förbättrad 
hantering. 

Förbättrad avfallshantering och förbättrade rutiner för städning på stränder och 
allmänna ytor kommer kunna innebära minskad nedskräpning, vilket bidrar till 
positiv upplevelse vid vistelse på stränder, kustnära områden och andra områden 
som är viktiga ur rekreationssynpunkt. Detta bidrar även till upplevelse av ökad 
trygghet. Effekterna bedöms bli fortsatt trivsel i offentliga miljöer. 

4.1.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan

För att minska negativ påverkan på människors hälsa vid genomförande av planen 
bör bland annat hänsyn tas till avfallshanteringen tidigt i processen för fysisk 
planering av ny bebyggelse och offentliga områden för att motverka exempelvis 
buller och se till att ett bra avfallsomhändertagande kan genomföras.

De förslagna utredningarna, informationsinsatserna och kontakterna med externa 
aktörer behöver följas av verkliga åtgärder för att bidra till minskad nedskräpning. 

4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning
Materiella resurser omfattar återanvändning och materialåtervinning samt hållbar 
konsumtion. Här behandlas främst förbättring av återanvändningsmöjligheter och 
förbättrade sorteringsmöjligheter på återvinningscentraler, campingar och andra 
turistanläggningar och i kommunens verksamhet. Planerad översyn av 
insamlingssystemet för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper från 
hushåll genomföras tas också upp samt åtgärder för att minska mängden matavfall.
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4.2.1 Nuläge och förutsättningar
I Borgholms kommun finns sedan 2015 matavfallsinsamling. Kommunen har en 
omfattande turism och många fritidsboende vilket i hög grad påverkar 
avfallshanteringen. Under 2018 insamlades exempelvis ca 133 kg förpackningar och 
returpapper1 per invånare för återvinning vilket är betydligt mer än genomsnittet 
nationellt (som var ca 64 kg per invånare). Anledningen till detta bedöms i huvudsak 
vara den omfattande turismen i kommunen. Upp till 30 % av den totala mängden 
förpackningar och tidningar bedöms komma från turism och fritidsboende.

4.2.2 Negativ miljöpåverkan
Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan på 
materiella tillgångar och resurshushållning.

4.2.3 Positiv miljöpåverkan
Positiv påverkan på materiella resurser kan uppstå om mängden avfall totalt sett 
minskar eller om mängden avfall till återvinning ökar. 

Arbetet för att minska matavfallsmängderna bidrar dels till ökad resurshushållning, 
dels till minskade avfallsmängder och dels till minskad klimatpåverkan (se kapitel 
4.4).

Genom att matavfallet som samlas in går till rötning produceras biogas som kan 
användas som fordonsbränsle och därmed ersätta fossilt bränsle, se kapitel 4.4 om 
påverkan på luft. Genom rötningsprocessen bildas även en rötrest som kan användas 
som gödningsmedel, så kallat biogödsel. Biogödsel ersätter användning av ändlig 
resurs i form av fosforgödselmedel. Kvalitetsuppföljning av matavfallsinsamlingen 
samt de plockanalyser som planeras är viktigt för att kunna göra insatser på rätt 
plats.

Att underlätta sorteringsmöjligheterna för campingar och andra turistanläggningar 
som finns i kommunen är mycket viktig för att rätt omhändertagande ska ske och att 
därmed ökad resurshushållning ska uppnås.

De satsningar på återanvändning som avses genomföras enligt avfallsplanen, dels 
genom möjlighet att lämna avfall för återanvändning och dels arbetet med 
återanvändning av möbler och andra produkter inom kommunala verksamheter, 
kommer att ha positiva effekter. Mer avfall kommer att hanteras på ett miljövänligt 
sätt och dessutom kommer de kommunala verksamheterna, om aktiviteterna 
genomförs, att vara en förebild i Borgholm som andra kan inspireras av.

Om återanvändning och återvinning av material ökar, så minskar behovet av att 
ianspråkta jungfruligt material från jordens ändliga resurser. Det är alltid mer 
resurseffektivt att använda ett material flera gånger än att förbränna det och tillverka 
nya produkter av jungfruligt material.

1 Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
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Även åtgärder för minskad nedskräpning kan medföra positiva effekter på mängden 
material som lämnas till återvinning, om platserna för avlämning uppfattas som 
inbjudande. 

Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken omfattning 
människors beteenden förändras. Sådant tar tid men på lång sikt bedöms de positiva 
miljökonsekvenserna kunna bli stora. 

4.2.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan

För att minska negativ påverkan, eller öka positiv påverkan, på materiella tillgångar 
och resurshållning vid genomförande av planen bör även beaktas att förändring av 
konsumtionsmönster, attityder och beteende för att uppnå förändringar kräver ett 
långsiktigt arbete. Det är viktigt att ha stor uthållighet beträffande 
informationsinsatser som syftar till att förändra beteenden, eftersom detta tar lång 
tid. Välplanerade informationsinsatser bedöms dock kunna få stor positiv påverkan 
på lång sikt.

Planerad översyn av insamlingssystemet för mat- och restavfall, förpackningar och 
returpapper och genomförandet av föreslagna åtgärder kan, under förutsättning att 
åtgärderna genomförs, få stor inverkan på resurshushållningen.

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö
Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade 
insamlingssystem eller liknande och hur dessa påverkar bebyggelse och kulturmiljö.

4.3.1 Nuläge och förutsättningar
I Borgholms kommun finns en unik kultur- och naturmiljö med bland annat 
Borgholms slottsruin, Sollidens slott och ett unikt odlingslandskap. Runt om i 
kommunen finns ett flertal badstränder och campingplatser. Säsongsboendet är 
mycket stort i exempelvis fritidshus.

4.3.2 Negativ miljöpåverkan
Speciell hänsyn till kulturmiljön och det unika odlingslandskapet måste tas vid 
eventuella framtida förändringar av insamlingssystem och vid byggnationer av 
exempelvis återvinningsstationer.

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon betydande negativ 
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö.

4.3.3 Positiv miljöpåverkan
Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon större betydande positiv 
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö.

Om de aktiviteter som avses genomföras avseende nedskräpning får effekt kan den 
minskade nedskräpningen hjälpa till att bevara framförallt kulturmiljön och 
odlingslandskapet. 
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4.3.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan

Vid ny- och ombyggnationer för källsorteringsplatser bör kultur- och naturmiljöer 
särskilt beaktas och detta bör uppmärksammas i bygglovsprocessen.

4.4 Luft och klimatfaktorer
Luft och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala 
uppvärmningen samt övriga luftföroreningar som är farliga för människa och miljö. 
Här behandlas främst transporternas påverkan samt återanvändning och 
materialåtervinning (inklusive biologisk återvinning av matavfall och 
trädgårdsavfall). Deponerat avfall berörs också, men förutsättningar för åtgärder vid 
nedlagda deponier beskrivs i kapitel 4.5.

4.4.1 Nuläge och förutsättningar
De vanligaste luftföroreningarna består av kväve- och svaveloxider, marknära ozon 
samt svävande partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem 
lokalt, till exempel för människors hälsa, när höga halter uppstår nära en 
föroreningskälla eller inom ett tätt befolkat område. I en studie som presenterades 
2009 uppskattades att höga partikelhalter orsakar mer än 5 000 förtida dödsfall i 
Sverige per år1. 

I kommunen är bakgrundshalten av föroreningar i luften låg. Föroreningarna utgörs i 
huvudsak av kvävedioxid och partiklar. För utomhusluft gäller 
luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477).

Generellt utgör utsläpp från vägtrafik, tillsammans med utsläpp från industri, en 
större del av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser. 

Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst transporter med 
tyngre fordon för insamling av avfall och transport till behandlingsanläggning, men 
även av privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall vid 
återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det är dock endast en mycket liten 
del av utsläppen av klimatpåverkande gaser i kommunen som kommer direkt från 
avfallshanteringen. 

Behandlingsanläggningar för avfall finns både inom kommunen och i närliggande 
kommuner för vissa avfallsslag. För beskrivning av nedlagda deponier, se kapitel 
4.5. Förpackningar och returpapper transporteras till återvinningsanläggningar på 
olika orter i landet.

4.4.2 Negativ miljöpåverkan
Viss negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat. 

Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider, 
koldioxid och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt. 

1 IVL 2009, ”Quantification of population exposure to PM2.5 and PM10 in Sweden 2005”, B 1792
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Konsekvenser på människans hälsa kan bli exempelvis att fler får nedsättning av 
lungfunktion och cancer1. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd temperatur och 
förändrat klimat. 

Miljökonsekvensernas omfattning bedöms som små med hänsyn till 
avfallshanteringens ringa andel av transportsektorns utsläpp av föroreningar. 

Från de deponier som finns i kommunen avgår deponigas i olika grad beroende på 
vad som har deponerats. Deponigas innehåller bland annat metangas, som är en 
kraftigare klimatpåverkande gas än koldioxid och det är viktigt att säkerställa att det 
inte sker betydande läckage till luft.

4.4.3 Positiv miljöpåverkan
Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimatfaktorer. Detta 
bedöms uppstå främst på grund av aktiviteter som syftar till att: 

 Minska mängden uppkommet avfall.

 Öka återanvändning och materialåtervinning.

 Öka insamlingen av matavfall, vilket ökar produktionen av biogas, som i 
förlängningen kommer minska användningen av fossila bränslen.

Minskad mängd avfall
Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen, både genom 
minskade utsläpp både vid tillverkning och vid behandling av avfall. Om mängden 
avfall som uppstår i kommunen skulle minska med exempelvis 50 kg/person och år, 
skulle den totala minskningen bli drygt 540 ton avfall, vilket skulle medföra 
minskade utsläpp av koldioxid från avfallshanteringen med uppskattningsvis 650 ton 
koldioxidekvivalenter2. Som en jämförelse skulle detta motsvara ca 317 000 mil 
bilkörning3.

Ökad materialåtervinning
Resultat från livscykelanalyser4 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är större vid 
materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden transporter bedöms öka. 
Det är således bättre ur miljöhänseende att återvinna material så många gånger som 
möjligt innan de förbränns. 

1 Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and 
biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt 
mycket små partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer.
2 Folkmängd i Borgholm 2017: 10 857 personer. 50 kg x 10 857 personer = 543 ton. Enligt Avfall Sveriges 
rapport 2014:01 kan minskad mängd avfall ge minskade utsläpp av koldioxid med nästan 1 200 kg 
koldioxidekvivalenter per ton avfall. 543 x 1 200 = 652 ton koldioxidekvivalenter.
3 www.miljofordon.se. Bensin ger utsläpp av 2,94 kg koldioxidekvivalenter per liter. I beräkningen har 
antagits bränsleförbrukning 0,7 liter per mil.
4 Nordiska ministerrådets rapport 2015:547
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Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan återanvändas 
respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela produktionskedjan – från 
utvinning till tillverkning och distribution av varor samt vid behandling av avfallet. 

Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och återvinning 
kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror minska, åtminstone 
på lång sikt. Därmed kan utsläppen minska. 

Som exempel kan nämnas att de 245 ton plastförpackningar och 237 ton 
glasförpackningar1, som samlades in i Borgholms kommun 2017, bidrog till att CO2-
utsläppet (antalet koldioxidekvivalenter) minskade med omkring 290 ton under 
förutsättning att allt materialåtervanns, se Tabell 1 nedan. Detta motsvarar i sin tur 
cirka 140 000 mils körning med en medelstor bensindriven personbil. 

Tabell 1 Jämförelse av utsläpp av klimatpåverkande gaser 
(ton, koldioxidekvivalenter CO2e), från användning av jungfrulig råvara 
respektive från återvinning. Källa: www.atervinningsindustrierna.se.

Material CO2e-utsläpp för 
jungfruligt material

CO2e-utsläpp för att 
materialåtervinna

Minskat CO2e-utsläpp tack 
vare materialåtervinning

Glas 213,3 118,5 95

Plast 514,5 318,5 196

Totalt 728 437 291

Insamling av matavfall
Genom att öka insamling och behandling av matavfall kan produktionen av biogas 
öka, vilket kan ersätta fossila fordonsbränslen och därmed minska utsläpp av 
partiklar och klimatpåverkande fossil koldioxid. Utsläpp av partiklar från 
biogasdrivna fordon till luft är ytterst små. För varje fordon som drivs med bensin 
eller diesel och ersätts med biobränsle minskar klimatpåverkan med cirka 90 %.2.

4.4.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 

För att minska negativ påverkan på luft och klimatfaktorer vid genomförande av 
planen föreslås bland annat att:

 Utsläpp från transporter kan minskas genom förbättrad ruttplanering och 
gemensamma hämtställen för bl.a. mat- och restavfall. 

 Vid beslut om sluttäckning av deponier bör hänsyn tas till om mycket 
metangas bildas i deponin och hur denna metangas kan tas omhand.

1 Statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen visar att under 2017 samlades 22,6 kg plast, 21,8 
kg glas, 37,5 kg pappersförpackningar, 52,5 kg returpapper och 3,9 kg metall in per invånare i Borgholm.
2Enligt Avfall Sverige, rapport 2014:14 kan en personbil köra nästan 2 kilometer på den mängd biogas 
som produceras från 1 kg matavfall.
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4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten
Här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier men även till viss del 
återvinningscentraler och avfallsanläggningar samt slam från enskilda avlopp.

4.5.1 Nuläge och förutsättningar

Nedlagda deponier
Utsläpp till mark och vatten sker exempelvis i form av lakvatten från nedlagda 
deponier. I Borgholms kommun finns 15 stycken nedlagda deponier hittills 
identifierade och som listas i avfallsplanens bilaga 4. Samtliga identifierade deponier 
har inventerats enligt MIFO fas 11. Av de 15 stycken deponierna bedöms 1 styck 
tillhöra riskklass 1, 8 stycken tillhöra riskklass 2 och 6 stycken riskklass 3. 
Kommunen är verksamhetsutövare för alla avslutade deponier.

Eventuella aktiviteter för att förbättra sluttäckning eller på andra sätt fysiskt minska 
risken för utläckage från nedlagda deponier beror på vad som framkommer i 
riskklassningen med tillhörande åtgärdsprogram samt vilka resurser för åtgärder vid 
nedlagda deponier som kommer att vara tillgängliga.

Återvinningscentraler och avfallsanläggningar
Det finns två återvinningscentraler i kommunen; Böda ÅVC och Kalleguta ÅVC. 
Mottagning av grovavfall och farligt avfall från hushållen sker vid båda 
återvinningscentralerna. 

På Kalleguta avfallsanläggning finns förutom återvinningscentralen omlastning av 
insamlat avfall samt kompostering av trädgårdsavfall. Förberedande arbeten för 
sluttäckning av den gamla deponin på Kalleguta pågår och ingen deponering sker 
längre (se även ovan om nedlagda deponier). 

Slam från enskilda avlopp
Slam från enskilda avlopp samlas i huvudsak in av entreprenör och går till 
reningsverk för behandling.

Övriga källor till utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering
När avfall förbränns, vilket sker med en stor del av hushållsavfallet, uppstår olika 
sorters aska. En viss del kan under vissa förutsättningar användas för 
anläggningsändamål, men aska från förbränning av blandat hushållsavfall måste i 
dagsläget deponeras. Det är därför extra viktigt att det avfall som skickas till 
förbränning inte innehåller farligt avfall. Det är också viktigt att mängden avfall som 
förbränns minskar genom att ta vara på sådant som kan återanvändas, 
materialåtervinnas eller rötas. Förbränning av hushållsavfall, och därmed även 
deponering av askor, sker inte på någon anläggning inom Borgholms kommun, utan 
avfallet transporteras för närvarande till förbränningsanläggning i annan kommun.
  Metodik för inventering av förorenade områden, Naturvårdsverkets rapport 4947.
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Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid hantering 
av farligt avfall. 

4.5.2 Negativ miljöpåverkan
Risk för utsläpp till mark och vatten föreligger främst genom nedlagda deponier, 
som kan behöva åtgärder i någon omfattning. Följden av läckage av miljöfarliga 
ämnen kan bli störningar i ekosystemet. Flera av de nedlagda deponierna bedöms 
behöva någon form av åtgärd eller behöver ytterligare bedömning. Det bedöms 
därför finnas en risk för utsläpp till mark och omfattningen av konsekvenserna beror 
av typ och omfattning av utsläppet. 

Om slam från enskilda avlopp inte tas omhand på rätt sätt kan vatten och mark 
förorenas.

Genomförandet av planen ökar inte risken för utsläpp till mark och vatten, men 
bedöms inte heller påtagligt minska den risken på kort sikt.

4.5.3 Positiv miljöpåverkan
Genomförandet av planen påverkar mark och vatten positivt främst genom minskade 
utsläpp till mark och vatten på lång sikt till följd av minskad risk för utsläpp från 
nedlagda deponier, när fysiska åtgärder har genomförts vid de deponier där det 
behövs. 

Enligt avfallsplanen ska riskklassning för deponierna genomföras och 
åtgärdsprogram tas fram och genomföras där det behövs. Åtgärderna med avseende 
på tillsyn och kontroll av nedlagda deponier medför endast positiv påverkan om 
eventuella brister som upptäcks också åtgärdas. 

De åtgärder som kommer att genomföras för slam är i huvudsak ett arbete för att 
kunna göra prioriteringar framöver. Dock kan bättre hantering med tömning i rätt tid 
och rätt hantering av slammet och fosforfällor innebära positiva effekter på vatten- 
och markkvalitet och minska övergödningen i Östersjön.

Genom att motverka ökningen av mängden avfall i samhället genom ökad 
återanvändning samt minska mängden farligt avfall, så kan mängden material som 
utvinns ur jordskorpan på lång sikt minska och därmed även tillförseln av mängden 
giftiga ämnen till omgivande natur och miljö. Den positiva miljöpåverkan av ökad 
återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på sikt bli stor. 

4.5.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan

Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planens aktiviteter för att 
motverka negativ miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan.

Den information som finns om nedlagda deponier i kommunen tyder på att det finns 
ett behov, dels av att få bättre kunskap om riskerna och dels, i vissa fall, av att 
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åtgärda brister för att minska risken för läckage av miljöfarliga ämnen. Att sluttäcka, 
eller på annat sätt förhindra eventuella läckage av miljöfarliga ämnen från nedlagda 
deponier är kostsamma åtgärder och kunskapsläget behöver förbättras. Därför är 
avfallsplanens genomförande av riskklassning och framtagande och genomförande 
av åtgärdsprogram ett viktigt steg. Det är viktigt att komma ihåg att enbart kontroll 
inte räcker för att säkerställa att det inte sker läckage av miljöfarliga ämnen. Frågor 
om ansvar för finansiering av åtgärder bör därför hanteras tidigt i arbetet enligt 
avfallsplanen. För de deponier där det är mest angeläget att minska riskerna för 
läckage till luft och vatten kan krav på åtgärder behöva ställas av 
tillsynsmyndigheten för att förbättringar ska ske inom rimlig tid.

Arbetet med rätt hantering av slam från enskilda avlopp är ett viktigt arbete som på 
lång sikt kan få relativt stor positiv påverkan på vattenkvaliteten i Östersjön.

4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En aktivitet kan påverka flera aspekter 
samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att förbättrad insamling 
av grovavfall vid återvinningscentralerna i och med den planerade utvecklingen 
bedöms bidra till positiv miljöpåverkan genom bättre materialåtervinning. Förbättrad 
insamling av grovavfall skulle dock även kunna ge upphov till negativ 
miljöpåverkan på ”Luft och klimatfaktorer” genom att mängden transporter kan 
komma att öka genom ökad insamling.

5 Sammanfattande bedömning
5.1 Betydande miljöpåverkan
Syftet med avfallsplanen är att främja en hållbar utveckling. Planen bidrar i 
huvudsak till en positiv påverkan på människors hälsa och miljön.

Genomförandet av avfallsplanens åtgärder bedöms medföra flera positiva 
miljökonsekvenser, framförallt genom förbättrad hushållning med jordens ändliga 
resurser och minskad föroreningsbelastning på miljön. 

De aktiviteter som på lång sikt bedöms medföra störst betydande positiv 
miljöpåverkan är: 

 Arbetet med minskning av matavfallsmängderna i skolor som i det långa 
loppet kan förändra beteendet och medvetenheten om matsvinn hos den 
uppväxande generationen.

 Riskklassning samt framtagande och genomförande av åtgärds- och 
kontrollprogram av nedlagda deponier i kommunen. 

 Förbättrad slamhantering kan i ett längre perspektiv få positiva effekter på 
Östersjön.
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Övriga åtgärder med stor betydande positiv miljöpåverkan på längre sikt är åtgärder 
för att förebygga avfall, öka återanvändning, öka återvinning av avfall och minska 
nedskräpning. Genomförande av avfallsplanen bedöms medföra bättre 
resursutnyttjande av avfallet och ökad återvinning samt minskade klimatutsläpp. 

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens 
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst till följd av transporter 
som ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller.

Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av 
avfallsplanen vara liten. Den positiva miljöpåverkan bedöms överstiga den negativ 
miljöpåverkan.

5.2 Nationella miljömål
Avfallsplanens mål och aktiviteter ligger i linje med nationella miljökvalitetsmål och 
mål i Sveriges nationella avfallsplan med avseende på ökad återanvändning av avfall, 
ökad återvinning av hushållens avfall, minskade mängder farligt avfall i 
hushållsavfallet, minskad nedskräpning och minskade matavfallsmängder (matsvinn).

Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till 
nationella miljökvalitetsmål. Sammantaget bedöms de nationella miljökvalitetsmålen 
påverkas i positiv riktning av avfallsplanens åtgärder.

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan och optimering av 
positiv miljöpåverkan

Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av aktiviteter enligt 
avfallsplanen för att motverka negativ miljöpåverkan eller optimera positiv 
miljöpåverkan:

 Hänsyn till avfallshantering och nedskräpning tas tidigt i fysisk planering.

 Stor uthållighet beträffande informationsinsatser som syftar till att förändra 
beteenden, eftersom detta tar lång tid.

 De förslagna utredningarna, informationsinsatserna och kontakterna med 
externa aktörer angående nedskräpning behöver följas av verkliga åtgärder 
för att bidra till minskad nedskräpning. 

 Utsläpp från transporter kan minskas genom förbättrad ruttplanering och 
gemensamma hämtställen för mat- och restavfall. 

 Vid ny- och ombyggnationer för källsorteringsplatser bör kultur- och 
naturmiljöer särskilt beaktas och detta bör uppmärksammas i 
bygglovsprocessen.

 Planerad översyn av insamlingssystemet för mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper och genomförandet av föreslagna åtgärder 
kan, under förutsättning att åtgärderna genomförs, få stor inverkan på 
resurshushållningen.
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 Åtgärdsprogrammet för nedlagda deponier måste genomföras för att minska 
miljöpåverkan från dessa.

 Arbetet med förbättrad hantering av slam från enskilda avlopp måste fortgå.

5.4 Sammanfattande bedömning
Sammantaget bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av föreslagen 
avfallsplan vara positiva. De negativa konsekvenserna av genomförandet av planen 
bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för ökad mängd transporter av 
olika typer av avfall. Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling 
och ansluter väl till nationella miljömål.

6 Uppföljning av åtgärder för att minska 
miljöpåverkan

Åtgärder för att minska miljöpåverkan från avfallshanteringen kommer att följas upp 
inom ramen för den uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål och 
aktiviteter som kommer att ske årligen, och vid lagstadgad översyn av hela 
avfallsplanen som kommer att påbörjas senast år 2022. 

Borgholm Energi ansvarar för att göra den årliga uppföljningen av mål och 
aktiviteter utifrån underlag från ansvariga inom kommunen. Resultaten kommer att 
sammanställas i en lägesrapport, som skickas till Kommunstyrelsen ansvariga 
nämnder samt ansvariga för olika aktiviteter enligt avfallsplanens handlingsplan.

För respektive mål i avfallsplanen har nyckeltal och underlag som kommer att 
användas vid uppföljningen definierats. Många av nyckeltalen är miljörelaterade och 
handlar om exempelvis avfallsmängder till återvinning, användning av alternativa 
bränslen vid insamling av avfall, riskklassning av nedlagda deponier, slamtömning 
och tillsynsbesök.

7 Medverkande
Sara Stenberg Miljö & Avfallsbyrån Sammanställning MKB

Hanna Pettersson Miljö & Avfallsbyrån Handläggare MKB
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Inledande bestämmelser

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ Miljöbalken och §§ 74–75, Avfallsförordningen 
(2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Borgholms 
kommun.       

För kommunens avfallshantering gäller: 
 Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2011:927). 
 Föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av Miljöbalken. 
 Denna kommunala föreskrift om avfallshantering.
 Andra författningar.  

Om denna kommunala föreskrift strider mot någon författning på grund av ändring i 
författningen gäller det som står i författningen.

Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges 
här:

1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § Miljöbalken, det vill säga avfall 
som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

2. Med ”därmed jämförligt avfall från annan verksamhet” menas avfall från industrier, 
affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i avfallsammanhang är jämförligt 
med avfall som kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en 
direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, uppehåller sig i en 
lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall, städavfall och toalettavfall. Fett från fettavskiljare omfattas av 
begreppet ”därmed jämförligt avfall”.

3. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med 
en * i bilaga 4 till Avfallsförordningen.  

4. Med mat- och restavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl, 
inklusive matavfall.

5. Med restavfall avses sorterat brännbart avfall som får plats i kärl. Med detta avses det 
avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, grovavfall, förpackningar, 
returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar har sorterats 
ut från hushållets avfall som får plats i kärl. 

6. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.

7. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som 
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. 
Förutom detta ingår också skal, ben etc. som visserligen inte är mat, men ändå är nära 
förknippat med det. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta 
livsmedel i enlighet med punkten (6) ovan.
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8. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl. Avfall från omfattande 
bygg-, renoverings- och rivningsarbeten klassas ej som hushållsavfall och omfattas ej 
av det kommunala renhållningsansvaret.

9. Med elavfall avses elutrustning som omfattas av Förordning (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning och som har blivit avfall.

10. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 
5 § Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis 
tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.

11. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis hyresgäst, 
arrendator och ägare på ofri grund.

12. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens kommunstyrelse. 

13. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Miljö- och byggnadsnämnd 
eller den nämnd som kommunstyrelsen bestämmer.

14. Med enskilda avloppsanläggningar avses små avloppsanläggningar för enstaka eller 
ett fåtal fastigheter där någon av följande komponenter ingår: sluten avloppstank, 
slamavskiljare, fosforfilter, minireningsverk, växtreningsverk eller annan motsvarande 
avloppsanordning. Oljeavskiljare, fettavskiljare och latrinkärl innefattas inte i detta 
begrepp.

15. Med behållare avses exempelvis kärl, säck, container, underjordsbehållare, 
latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av hushållsavfall utom 
avfall från enskilda avloppsanläggningar.

16. Med dragväg avses den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 
kap. Miljöbalken och Avfallsförordningen.

Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn 

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § Miljöbalken, 
för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som 
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av Borgholm Energi AB, 
eller den entreprenör (nedan kallad entreprenören) som bolaget anlitar.

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. Miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av Miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.

Betalning och information

5 § Borgholm Energi informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, 
returpapper och elavfall i enlighet med gällande producentansvar.

6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
hushållsavfall och för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering 
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som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med avfallstaxan som kommunen har 
antagit med stöd av 27 kap. 4 § Miljöbalken. Fastighetsinnehavaren är skyldig att för 
fastigheten teckna nödvändiga abonnemang enligt kommunens avfallstaxa. 

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning 
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler 
för avfallshantering.

Sortering och överlämning av hushållsavfall
Sortering av avfall 

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och 
hålla det skilt från annat avfall:

 Avfall som inte är hushållsavfall (till exempel bygg- och rivningsavfall från bygg-, 
renoverings- och rivningsarbeten på fastigheten). Hushållsavfall från verksamheter 
ska dessutom hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall.

 Farligt avfall sorterat i fraktioner enligt Borgholm Energis anvisningar.

 Matavfall.

 Grovavfall sorterat i fraktioner enligt Borgholm Energis anvisningar.

 Trädgårdsavfall.

 Latrin.

 Slam och fosforfiltermaterial från enskilda avloppsanläggningar.

 Fett från fettavskiljare.

 Kanyler.

 Avfall från hemdialys.

 Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt och husbehovsslakt.

 Andra animaliska biprodukter.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska dessutom sortera ut följande avfallsslag, 
som omfattas av producentansvar, och hålla det skilt från annat hushållsavfall:

 Förpackningar av papper, glas, metall och plast.

 Returpapper (tidningar, broschyrer och liknande).

 Bilbatterier (blybatterier).

 Bärbara batterier (småbatterier). Om kasserade produkter innehåller batterier kan hela 
produkten läggas i elavfall. 

 Glödlampor, lysrör, lågenergilampor, LED-lampor och andra typer av ljuskällor.

 Övrigt elavfall.

 Däck.

 Läkemedel.
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 Annat avfallsslag som omfattas av producentansvar.

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. Grillkol och aska ska vara 
väl avsvalnat innan det får läggas i behållare för restavfall.

9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som ska sorteras ut enligt § 8.

Skyldighet att överlämna hushållsavfall

10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till Borgholm Energi om inte annat 
sägs i dessa föreskrifter. 

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 
§ 20 eller § 26. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska 
motsvara behovet av borttransport av hushållsavfall från fastigheten. Fastighetsinnehavare 
och nyttjanderättshavare ska upplysa Borgholm Energi om ändrade förhållanden av betydelse 
för avfallshanteringen för fastigheten. 

Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 
11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 
eller utrymmet är avsett. Avfall som ska emballeras, enligt nedan, ska vara väl emballerat så 
att skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. 

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är skyldig att se till att avfallet i behållare 
inte är så hårt packat att problem uppstår vid tömning samt att vintertid se till att 
avfallspåsarna inte är fastfrusna i behållarna inför tömning.

Hämtning av löst avfall, som ligger bredvid kärl eller annan behållare, ingår inte i 
kommunens ansvar så länge det inte är fråga om grovavfall. 

Restavfall ska läggas i påse av lämpligt material och storlek. Restavfallet får inte läggas i 
påse som är avsedd för matavfall. Det är viktigt att påsen för restavfall är väl knuten. Påse för 
restavfall ska inte vara större än 125 liter och bör inte vara svart. 

Matavfall som samlas in i kärl, container eller underjordsbehållare ska först läggas i särskild, 
grön påse, som tillhandahålls av Borgholm Energi eller entreprenören. Det är viktigt att påsen 
för matavfall är väl knuten, med dubbelknut. Påsen med matavfall läggs i samma behållare 
som restavfallet.

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll eller lämnas förpackat i 
uppmärkt behållare. Skrymmande farligt avfall behöver inte märkas när det lämnas på 
anvisad, uppmärkt plats och när det är uppenbart vad avfallet utgörs av, till exempel kyl- och 
frysskåp, impregnerat trä. Asbest ska dock vara väl förpackat. Olika typer av farligt avfall får 
inte blandas inom samma kolli eller i samma flaska.

Grovavfall för separat borttransport av Borgholm Energi eller entreprenören ska överlämnas 
enligt anvisningar från Borgholm Energi. Grovavfall som utgörs av elavfall ska hållas skilt 
från annat grovavfall. Grovavfall ska förses med märkning som klargör att det är fråga om 
grovavfall. 

198



7

Trädgårdsavfall från hushåll för separat borttransport av Borgholm Energi eller 
entreprenören ska förpackas i säck eller buntat så att en person kan lyfta kollit. 

Latrinbehållare ska förslutas och rengöras på utsidan av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren. Latrin får inte inneslutas i emballage eller innehålla annat material som 
kan försvåra omhändertagandet. Latrinbehållare får inte fyllas mer än att locket lätt kan 
tillslutas och får max väga 15 kg. Det ska finnas etikett, som tillhandahålls av Borgholm 
Energi eller entreprenören, på behållaren vid hämtning.

Fosforfiltermaterial och annat jämförbart filtermaterial ska vara förpackat och tillgängligt på 
ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran. Anläggningar med filter i 
lösvikt, som tillkommit innan dessa föreskrifter trätt i kraft, är undantagna från kravet att 
filtermaterialet ska vara förpackat.

Matfetter och frityroljor ska förvaras i behållare med tätslutande lock eller kork. 

Skärande och stickande avfall i form av kanyler ska läggas i särskild behållare som hämtas 
från apotek enligt anvisning från Borgholm Energi. Övrigt skärande och stickande avfall ska 
förpackas i skyddande hölje innan det läggs i behållare för restavfall, så att inte skärskador 
eller annan olägenhet kan uppstå. 

Avfall från hemdialys ska förpackas väl, till exempel i dubbla plastpåsar eller säckar med 
dubbelknut, och läggas i samma behållare som restavfall.

Döda sällskapsdjur med en vikt upp till 4 kg får förpackas väl och läggas i restavfallet. Små 
döda sällskapsdjur får också grävas ned på tomten.

12 § Behållare för avfall får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte heller vara 
så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan 
tillgodoses. Kärl får inte vara så tungt att det inte kan flyttas av en person. Behållare bör vara 
fri från snö och is vid tömningstillfället. 

Anskaffande och ägande av avfallsbehållare, avloppsanläggningar med 
mera

13 § I kommunen används de behållare och utrustning för uppsamling av hushållsavfall som 
anvisas i kommunens avfallstaxa. Typ, antal och storlek på behållare för användning vid 
fastigheten avgörs av den tillsynsansvariga nämnden i samråd med fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren.

14 § Kärl och latrinbehållare, som ska tömmas eller hämtas av Borgholm Energi eller 
entreprenören, ägs och tillhandahålls av Borgholm Energi. 

Container ägs av Borgholm Energi eller av entreprenör. 

Extrasäckar och andra behållare som får användas enligt kommunens taxa anskaffas av 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren, till exempel toalettvagn.

Underjordsbehållare, enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas och 
installeras av fastighetsinnehavaren. 

Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När 
Borgholm Energi eller entreprenören ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara 
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tillgänglig. Fastighetsinnehavare kan bli ersättningsskyldig om skada på behållare beror på 
oaktsamhet.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, installation och underhåll av 
övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering. 

Fastighetsinnehavaren har ansvaret för att det finns minst en avfallsbehållare på fastigheten.

Anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och 
underjordsbehållare

15 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar eller fettavskiljare bör inte avstånd 
mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter. 
För enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare kan avgift enligt avfallstaxan debiteras 
om avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiger 
10 meter. 

Vid installation av underjordsbehållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för 
tömning med fordon utrustat med kran. Uppställningsplatsen för fordonet ska vara minst 4 
meter bred. Den fria höjden ska vara minst sju meter över kranfordonet och mellan 
kranfordonets uppställningsplats och behållaren. Borttransport av avfall i underjordsbehållare 
utförs inte såvida behållaren inte är försedd med godkänd tömningsanordning som är 
anpassad till Borgholm Energis eller entreprenörens insamlingsfordon.

Anläggningar som ska tömmas med kranfordon får inte installeras så att avståndet mellan 
fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning överstiger 5 meter för filterkassett 
eller storsäck. 

Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller 
anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god 
arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

16 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd avloppsanläggning, 
som innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska fastighetsinnehavaren beställa 
sluttömning. 

Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren beställa sluttömning.

När en anläggning tas ur bruk permanent avslutar Borgholm Energi abonnemanget efter 
sluttömning och meddelar tillsynsansvarig nämnd.

Rengöring och tillsyn av avfallsbehållare

17 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. 
Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga driftavbrott och 
olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. 

Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och 
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken 
för olycksfall minimeras.
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Missköts rengöringen, och rättelse inte sker efter uppmaning, får Borgholm Energi rengöra 
eller byta behållaren på fastighetsinnehavarens bekostnad mot avgift enligt avfallstaxa för 
Borgholms kommun. 

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl, säck eller container

18a § Borgholm Energi eller entreprenören ska ha tillträde till de utrymmen på eller i 
fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas 
Borgholm Energi eller entreprenören enligt anvisningar. Ändringar ska utan anmaning 
meddelas Borgholm Energi.

18b § Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i 
kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Behållare, som 
Borgholm Energi eller entreprenören ska tömma, ska senast kl. 06.00 på tömningsdagen vara 
tillgänglig och placerad på ordinarie plats för tömning. Behållaren ska stå kvar tills den har 
tömts.

18c § Kärl ska placeras och vändas så att det kan tömmas med sidlastande bil. Kärlet ska vara 
placerat enligt Borgholm Energis anvisningar.

Behållaren får inte hindra fotgängare eller tidnings- och postutdelning. 

Åtgärder inför, och efter, hämtning av avfall från anläggningar

19a § Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. 
Inför tömning av anläggningen ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 
förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Filtermaterial i 
lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel. Anslutning för slang ska passa 
Borgholm Energis eller entreprenörens tömningsfordon. Om det krävs en adapter för 
anpassning av anslutning med slang, ska adapter tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning.

Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfrusen när tömning ska ske. Lock eller 
manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen öppnas 
genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 25 kilogram, om inte särskilda skäl 
föreligger. 

Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning av enskilda avloppsanläggningar 
ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren i god tid före tömning och ska finnas tillgängliga 
i direkt anslutning till anläggningen. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att vidta de åtgärder 
som krävs för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.

När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger 
vilken fastighet anläggningen tillhör. 

Om inte annat är överenskommet utförs heltömning på slutna tankar och deltömning på 
slamavskiljande avloppsbrunnar. Heltömning innebär att nästan allt av brunnens innehåll 
töms. Deltömning innebär att endast den övre slamkakan och det nedre bottenslammet töms, 
medan vattnet i brunnen lämnas kvar.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar vid behov för åtgärder efter 
tömning för att anläggningen ska ha avsedd funktion. Efter tömning av uttjänt filtermaterial 
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ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för att nytt filtermaterial snarast 
tillförs anläggningen. När avskiljare och andra komponenter ska återfyllas med vatten efter 
tömning ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för sådana åtgärder.

19b § Borgholm Energi eller entreprenören ska ha tillträde till de utrymmen på eller i 
fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas 
Borgholm Energi eller entreprenören. Ändringar ska utan anmaning meddelas Borgholm 
Energi eller entreprenören.

19c § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför 
hämtningstillfället placera filterkassett eller annan behållare, som ska tömmas eller hämtas 
med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt § 15. 

Behållarplats, drag- och transportvägar 

20a § Hämtning av hushållsavfall sker 

- vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt 
eller 

- vid en med Borgholm Energi eller entreprenören överenskommen plats eller 

- vid en av Borgholms kommun anvisad plats inom rimligt avstånd.

20b § Vid platser med central insamling, såsom bostadsrättsföreningar och samfälligheter, får 
avfallslämnaren samråda med entreprenören om hämtningsrutinerna. Överenskommelser om 
hämtningsrutiner ska godkännas av Borgholm Energi AB.

21a § Avgift för dragväg för kärl debiteras enligt kommunens avfallstaxa när behållaren, efter 
godkännande av Borgholm Energi AB, placeras inne på fastigheten och om hämtningsfordon 
inte kan köras intill.

Kärl får inte stå i källare.

Den tillsynsansvariga nämnden kan besluta att fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare 
inte får ställa ut sopkärl inför hämtning om utställning av sopkärl medför störning i tätort. 
Ingen avgift för dragväg debiteras för abonnenter som av framkomlighets- och 
trafiksäkerhetsskäl har fått ett beslut om anvisad plats inne på fastigheten. 

21b § Fastighetsinnehavaren ska se till att dragväg mellan hämtningsfordonets 
uppställningsplats och hämtstället uppfyller följande krav:

- Dragväg, både för tömning av kärl och vid dragning av slang till enskilda 
avloppsanläggningar och fettavskiljare, ska hållas fri från hinder, röjas från snö och 
hållas halkfri.

- Dragväg för tömning av kärl ska hållas i sådant skick att kärl utan svårighet kan 
förflyttas. 

22 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 
används vid hämtning hålls i farbart skick inför hämtning.

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, som grenar över 
vägområdet och liknande samt röjas från snö och hållas halkfri. Vändmöjlighet för 
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hämtningsfordon ska finnas. Backning långa sträckor eller backning vid skolor, förskolor, 
äldreboenden och liknande ska inte ske.

Enskild väg som används vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och 
hållas i sådant skick att den vid varje hämtningstillfälle är farbar för de hämtningsfordon som 
normalt används i hämtningsområdet. 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 
avlämna avfallet på plats som överenskommes med Borgholm Energi eller anvisas enligt §20. 
Om alternativ plats inte kan anordnas och speciella metoder behövs för tömning, utöver eller 
annat än det normala, får extra avgifter debiteras fastighetsinnehavaren.

Hämtningsområde och hämtningsintervall

23 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.

24a § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall. Alternativ för 
hämtningsintervall och tjänster anvisas i kommunens avfallstaxa. Extra hämtning kan 
beställas vid behov. 

24b § För flerbostadshus, en- och tvåbostadshus som ingår i gemensam avfallslösning enligt 
§ 36c och för verksamheter gäller att hämtning av mat- och restavfall ska ske minst en gång 
varannan vecka. 

24c § För en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av mat- och restavfall 
en gång varannan vecka. 

24d § För fritidshus sker hämtning av mat- och restavfall en gång varannan vecka under 
hämtningsperioden. Om avfall uppstår under annan period under året ska extra hämtning 
beställas.

24e § För sommarverksamheter sker hämtning av mat- och restavfall minst en gång varannan 
vecka under hämtningsperioden. 

24f § Hämtning av latrin sker en gång varannan vecka under hämtningsperioden. 

24g § För enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare gäller följande:

- Tömning av slutna tankar och slamavskiljare, oavsett efterföljande reningsmetod, 
anslutna till WC ska ske minst en gång per år. För slamavskiljare är det tillräckligt 
om den övre slamkakan och nedre bottenslammet tas med vid tömning, så kallad 
deltömning, men heltömning kan beställas i samband med besiktning eller 
sluttömning.

- Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske minst vartannat år. 

- Tömning av fettavskiljare som är ansluten till kommunalt avlopp ska normalt ske en 
gång per månad under den period som verksamheten är igång. Tömning sker enligt 
schema som fastställs av Borgholm Energi AB utifrån bedömning av behov för att 
upprätthålla en god funktion, eller enligt beslut av Miljö- och byggnadsnämnden. 
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att sådan tömning blir 
utförd. 
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- Fettavskiljare som är ansluten till enskilt avlopp ska tömmas enligt tillstånd från 
tillsynsmyndigheten eller minst en gång per år. Fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren ansvarar för att sådan tömning blir utförd.

- Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av 
tillsynsansvarig nämnd för enskilda avloppsanläggningar och leverantörens 
anvisningar ska följas. 

25 § Hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag:

- Trädgårdsavfall.

- Övrigt grovavfall. 

- Avfall från mobil toalett, till exempel bajamaja.

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan.

26 § I denna paragraf anges anvisningar om sortering och överlämnande av avfall på annan 
plats än vid fastigheten för de avfallsslag som

- omfattas av kommunens ansvar enligt 15 kap. 20 § Miljöbalken och

- ska sorteras enligt § 8 och

- får lämnas vid annan plats än vid fastigheten, där platsen som avses inte är anvisad 
eller överenskommen enligt § 20.

Hushåll får lämna följande avfallsslag på återvinningscentral:

- Avfall som avses lämnas för förberedelse för återanvändning.

- Textilier.

- Elavfall.

- Övrigt farligt avfall.

- Trädgårdsavfall.

- Övrigt grovavfall.

Elavfall kan även lämnas på annan plats som anvisas av producentorganisation.

Förpackningar och returpapper ska lämnas på plats som anvisas av producentorganisation.

Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek 
som Borgholm Energi har avtal med eller till annan plats som Borgholm Energi informerar 
om.

Åtgärder om föreskrift inte följs

27 § Borgholm Energi eller entreprenören har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om dessa 
föreskrifter inte följs, exempelvis vid överfull eller för tung behållare. Avfallet ska efter 
rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren hämtas antingen vid 
nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. För 
avfall från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska extrahämtning beställas efter 
vidtagna rättelseåtgärder.
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Annat avfall än hushållsavfall från verksamhet
Uppgiftsskyldighet 

28 § Den som bedriver yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat 
avfall än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller 
hanteringen som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Den som är innehavare av en hamn ska lämna en uppgift om behovet av avfallshantering 
enligt 24 § avfallsförordningen till den tillsynsansvariga nämnden.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

29 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning att det inte medför risk 
för olägenhet för människors hälsa eller miljön och att särskilda skäl föreligger. Ansökan eller 
anmälan ska göras till tillsynsansvarig nämnd, om inte annat framgår av §§ 30–37, senast sex 
(6) veckor innan undantaget önskas träda i kraft. 

För att handlägga anmälan eller ansökan debiterar tillsynsansvarig nämnd en 
handläggningsavgift enligt nämndens taxa. 

Beviljade undantag upphör att gälla: 

- Vid ägarbyte eller byte av nyttjanderättshavare på fastigheten.

- Om förutsättningarna för undantaget förändras.

- Efter tidsperiod som anges i beslut från tillsynsansvarig nämnd.

När tillsynsansvarig nämnd har fattat beslut med anledning av en anmälan eller ansökan ska 
tillsynsansvarig nämnd översända kopia till Borgholm Energi.

Kompostering, eller annat eget omhändertagande av visst hushållsavfall

30 § Anmälan och ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses 
omhändertas samt för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på vilket sätt 
omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och 
miljön och den tidsperiod som anmälan eller ansökan avser. Ansökan om omhändertagande 
av latrin genom egen anläggning ska innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och 
uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.

31 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

Torrt trädgårdsavfall som inte kan användas för kompostering får eldas endast om det kan ske 
utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut. 

32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall 
och liknande avfall från fastigheten ska anmäla detta skriftligen till tillsynsansvarig nämnd. 

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 
behållare, alternativt på gödselplatta eller annan gödselvårdsanläggning tillsammans med 
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gödsel och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten.

33 § Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl med mera får, efter 
ansökan till tillsynsansvarig nämnd, och i vissa fall efter kompostering användas som 
jordförbättringsmedel på fastigheten.

Förlängt hämtningsintervall

34 § Fastighetsinnehavare kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, medges att hämtning 
av avfall från enskilda avloppsanläggningar sker vartannat år. Förlängt hämtningsintervall 
medges dock inte för anläggning med sluten avloppstank. Förlängt intervall kan medges 
under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning 
och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.

35 § Fastighetsinnehavare kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, medges förlängt 
hämtningsintervall för avfall från fettavskiljare. Förlängt intervall kan medges under 
förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och 
beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. 
Dispensen upphör vid betydande förändring av verksamheten. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.

Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning för en- och 
tvåbostadshus samt fritidshus

36 § Närboende fastighetsinnehavare med samma abonnemangstyp kan, efter beställning till 
Borgholm Energi AB, använda gemensamma behållare under förutsättning att:

1. Avståndet från ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna abonnemang för 
berörda fastigheter, till gemensam plats, är högst 500 meter. 

2. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas, se § 12.

3. Beställning, undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare, lämnas till Borgholm 
Energi AB. Om fler än tre (3) fastighetsinnehavare ska använda 
gemensamhetsbehållare, ska samtliga fastighetsinnehavare i aktuellt område 
underteckna beställningen.

4. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för 
behållarna. 

5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Borgholm Energi AB avgör i samråd med fastighetsinnehavarna vilken typ av behållare 
som ska användas, samt antal behållare.

Uppehåll i hämtning

37 § Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall från permanentbostad kan efter ansökan 
medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att användas under en 
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sammanhängande tid om minst sex (6) månader, till exempel vid tillfälligt boende på annan 
ort, långvarig sjukdom eller dödsbon i väntan på försäljning. 

Uppehåll i hämtning av slam från permanentbostad kan efter ansökan medges 
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid 
om minst tolv (12) månader. 

Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall, latrin och slam från fritidshus kan efter ansökan 
medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att användas under hela 
hämtningssäsongen. Med detta menas att endast enstaka tillsynsbesök sker, utan övernattning.

Ansökan ska lämnas till tillsynsansvarig nämnd. 

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna 
hushållsavfall till kommunen 

38 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt 
hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter 
ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns särskilda skäl, befrias från 
skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. 

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2020-01-01. Genom dessa föreskrifters ikraftträdande upphör 
kommunens föreskrifter om avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2009-11-02, 
§111 att gälla.

Övergångsbestämmelser
Beslut om undantag som fattats med stöd av, eller i enlighet med, tidigare föreskrifter och där 
förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslut.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-22 159

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 159 Dnr 2019/69 041 KS

Utökad budgetram 2020-2023 för utbildningsnämnden och kommunsty-
relsen/socialnämnden; Årsplan med budget 2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att under förutsättning av att riksdagen godkänner förslaget om justering av kost-

nadsutjämningen, satsa del av de extra miljoner som kommer kommunen 
till del, på välfärden enligt följande:

-  Kommunstyrelsens ram ökas med 1 750 tkr för följande satsningar:
- 1 500 tkr som extra stimulans för införande av heltid som norm vilket in
  nebär att kommunen totalt avsätter 3 000 tkr för ändamålet från och 
  med år 2020.
- 250 tkr för att kunna fortsätta med sommarkortet för våra ungdomar.

- Utbildningsnämndens ram utökas med 2 000 tkr för följande satsningar:
- 1 500 tkr för tilläggsbeloppet (extra stöd och resurser).
- 500 tkr för kompensation av ökade kostnader för skolskjutsar.

Ärendebeskrivning
I skrivelse föreslår den politiska majoriteten genom Ilko Corkovic (S), Staffan
Larsson (C) och Sara Kånåhols (V) att kommunfullmäktige, under förutsättning av 
att riksdagen godkänner förslaget om justering av kostnadsutjämningen, beslutar att 
en del av dessa extra miljoner satsas på välfärden enligt följande:

- Kommunstyrelsens ram ökas med 1 750 tkr för följande satsningar:
- 1 500 tkr som extra stimulans för införande av heltid som norm vilket innebär 
   att kommunen totalt avsätter 3 000 tkr för ändamålet från och med år 2020.
- 250 tkr för att kunna fortsätta med sommarkortet för våra ungdomar.

- Utbildningsnämndens ram utökas med 2 000 tkr för följande satsningar:
- 1 500 tkr för tilläggsbeloppet (extra stöd och resurser).
- 500 tkr för kompensation av ökade kostnader för skolskjutsar.

Av skrivelsen framgår att Regeringen under hösten har föreslagit en justering av 
kostnadsutjämningen för kommuner och regioner. Förslaget avser den del av det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet som rör kostnadsutjämning mellan kom-
muner respektive mellan regioner och syftar till att systemet för kostnadsutjämning 
även i framtiden ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna 
och för landstingen. 

För Borgholms kommun innebär förslaget ett tillskott om cirka 6,8 mkr för 2020 jäm-
fört med när kommunfullmäktige beslutade om de ekonomiska ramarna i juni må-
nad. Detta innebär att det budgeterade resultatet under budgetperioden uppgår till:
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2020 2021 2022 2023

Beslutat resultat 22 651 tkr 20 566 tkr 16 336 tkr 14 028 tkr

Nytt resultat 23 176 tkr 23 821 tkr 21 797 tkr 18 309 tkr

Differens 525 tkr 3 255 tkr 5 456 tkr 4 281 tkr

Beslutsunderlag
Skrivelse från politiska majoriteten.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att ärendet om användning av utökad budgetram skickas 
till budgetberedningen så att även oppositionen har möjlighet att vara med i proces-
sen, samt att ärendet tas upp igen i kommunstyrelsen i november inför beslut i kom-
munfullmäktige i december. 

Annette Hemlin (FÖL) och Lars Lindqvist (SD) stöder van Luijns yrkande. 

Staffan Larsson (C) yrkar bifall till skrivelsen från politiska majoriteten.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till skrivelsen och yr-
kande att ärendet skickas till budgetberedning, vilka ska ställas under proposition. 

Proposition
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder Larssons 
yrkande att bifalla skrivelsen.

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller skrivelsen röstar ja. 
Den som stöder van Luijns yrkanden röstar nej.

Vid omröstningen avges följande röster

Ja – 6 Nej – 5
Ilko Corkovic (S) Lars Lindqvist (SD)
Staffan Larsson (C) Annette Hemlin (FÖL)
Sara Kånåhols (V) Torbjörn Johansson (FÖL)
Manar Tlas (S) Marcel van Luijn (M)
Ulrika Lindh (C) Carl Malgerud (M)
Lars Ljung (S)

Därmed är skrivelsen bifallen

Reservation
Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M) (BILAGA 1)
Torbjörn Johansson (FÖL), Annette Hemlin (FÖL) (BILAGA 2)
Lars Lindqvist (SD) (BILAGA 3)

209



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-22 159

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till
Kommunfullmäktige 

______________
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SKRIFTLIG RESERVATION MODERATERNA 
Ärende 6, utökad budgetram 2020-2023 

 

Vi reserverar oss mot beslutet att inte bereda ärendet i budgetberedningen. 

 

Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-22 började hoppfullt när ordförande Ilko 

Corkovic (S) sa ”man ska ha respekt för demokratiska processer och ge partigrupper 

möjlighet att diskutera”. Det gällde dock ett annat ärende. 

 

När användning av ett eventuellt utökad budgetram behandlades var det endast 

majoritetens vilja som skulle gå igenom. 

 

Det är positivt med förbättrade budgetförutsättningar för Borgholms kommun, men 

vi anser att detta är en fråga för budgetberedningen (KSAU). Därför yrkade vi: 

 

Att skicka ärendet om användning av utökad budgetram till 

budgetberedningen så att även oppositionen har möjlighet att vara med i 

processen samt 

Att ärendet tas upp igen i kommunstyrelsen i november inför beslut i 

kommunfullmäktige i december. 

 

Det finns gott om tid för att göra detta tillsammans och hämta in synpunkter från 

andra partier. Även nämndernas önskemål och prioriteringar borde komma in i 

processen. Och en konsekvens- och behovsanalys vore på sin plats. 

 

Det är beklagligt att majoriteten ännu en gång visar sin ovilja att hitta breda 

lösningar på ett välkomnande och inkluderande sätt. 

 

I media framställs det hela som att det är majoriteten som ska satsa, men pengarna 

är inte majoritetens. De tillhör samtliga kommuninvånare. Om vi ska utveckla 

kommunen enligt vår vision, d v s  med gemensamma krafter, tycker vi att 

samtliga partier ska få möjlighet att komma med förslag på hur vi ska fördela 

medborgarnas pengar – inte bara Ilko, Staffan och Sara. 

 

 

Marcel van Luijn (M) 

Carl Malgerud (M) 

BILAGA 1 KS 2019-10-22 § 159 211



 
 

 

 
Reservation kommunstyrelsen 2019-10-22 
Ärende 6 – Utökad budgetram 2020-2023 … 
 
Redan i samband med vårens budgetprocess påpekade Framtid Öland avsaknaden av den del i 
processen där ett slutdatum fastställts för samtliga partier att komma in med äskanden. I år ställdes 
samtliga partier utanför majoriteten (S, C och V) inför ett färdigt budgetförslag. Långt från tillsammans 
och gemensamt. 
 
Att nu samma majoritet ännu en gång lägger fram ett eget förslag som omfattar fördelning av ev från 
regeringen tillkommande 6,8 mkr ser vi som ytterligare ett steg från just orden tillsammans och 
gemensamt.  
 
Att behandla detta ärende i budgetberedningen hade vi sett som ett mer lämpligt tillvägagångssätt 
och reserverar oss därmed mot dagens beslut till förmån för Marcel van Luijns (M) yrkande: 
 
Att skicka ärendet om användning av utökad budgetram till budgetberedningen  
så att även oppositionen har möjlighet att vara med i processen  

 
samt  
 
att ärendet tas upp igen i kommunstyrelsen i november inför beslut i kommunfullmäktige i 
december. 
 
 
Framtid Öland 
Torbjörn Johansson 
Annette Hemlin 

BILAGA 2 KS 2019-10-22 § 159 212



BILAGA 3 KS 2019-10-22 § 159 213
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§ 190 Dnr 2018/128 041 KS

Utökning av budgetram för KS: Överförmyndarnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att utöka kommunstyrelsens ram med 650 tkr år 2019 för att täcka kommunens 

del av överförmyndarnämndens underskott vilket tas genom minskning av 
2019 års resultat.

Ärendebeskrivning
Kalmarsunds överförmyndarnämnd informerar Borgholms kommun att även årets 
budgeterade medel kommer att överskridas med cirka -540 tkr. Detta då de budge-
terade medlen enligt anmälan bedöms vara underfinansierade.

Beslutsunderlag
KSAU protokoll § 239 2019
Anmälan om budgetöverskridande

Bedömning
Vid kontroll per den 19 november är kommunledningsförvaltningens bedömning att 
underskottet beräknas uppgå till 650 tkr per den siste december 2019. I och med 
budgetökningen för verksamhetsåret 2020 och planåren 2021-2023 kommer över-
förmynderiverksamheten kunna nå en budget i balans. Detta samtidigt som 
kostandssidan minskat från de höga nivåer som berodde på det stora antalet en-
samkommande barn som följde med flyktingvågen. 

Konsekvensanalys
Tilläggsanslaget minskar kommunens resultat i motsvarande mån.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyreselsen kan besluta att föreslå kommunfullmäkti-
ge att utöka kommunstyrelsens ram med 650 tkr år 2019 för att täcka kommunens 
del av överförmyndarnämndens underskott vilket tas genom minskning av 2019 års 
resultat.

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Ekonomi- och fastighetschefen

______________
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§ 165 Dnr 2015/36 214 KS

Detaljplan Solberga 3:1 med flera fastigheter

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta detaljplan för Solberga 3:1 med flera fastigheter; Solbergamarken.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 2019-09-25 § 178 kommunfullmäktige att anta 
detaljplanen med tillhörande granskningsutlåtanden.

Syftet med en ny detaljplan är att dels möjliggöra bostadsbebyggelse i området 
samt dels att iordningställa ett större våtmarkssystem i den norra delen av planom-
rådet.

För området finns två detaljplaner som delas i fastighetsgränsen mellan Solberga 
3:1 och Tings Ene 1:14. Detaljplanen för fastigheten Tings Ene1:14 fastställdes 
1966. Detaljplanen för Solberga 3:1 fastställdes 1987. Marken, som i det nya detalj-
planeförslaget möjliggörs för Bostadsbebyggelse, är i de gamla planerna planlagd 
för ”park eller plantering med gång och cykelväg”.

Då området ligger i ett strandnära läge, i närhet av våtmarksområde, inom mark där 
geotekniska förhållanden kräver påtagliga insatser och inom område med höga na-
turvärden har detaljplanearbetet krävt att tio olika utredningar upprättats, inklusive 
en miljökonsekvensbeskrivning. Dessa finns med som underlag för beslut.

Inom planområdet ska dagvattendammar och groddammar anläggas. Kostnaden för 
anläggandet av dessa dammar fördelas mellan Fastighetsägarna till Solberga 3:1 
och kommunen. Efter anläggande kommer dammarna dock att kräva skötsel vilket 
bekostas av fastighetsägaren som efter fastighetsregleringar blir kommunen.
Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande 

Beslutsunderlag
Detaljplan med tillhörande handlingar.
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-25 § 178.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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                                       Granskningsutlåtande 
Solbergamarken

2019-09-09
Dnr: S 2015-231

Upprättad 2019-09-09

Datum
Beslut om planuppdrag:2014-12-03

Beslut om samråd:    2017-06-01 

Samrådstid:     2017-06-13 - 2017-08-11

Beslut om granskning:   2018-06-28

 Ny information inkom och granskningen genomfördes inte.

 Handlingarna omarbetades under hösten 2018

Beslut om att upphäva tidigare granskningsbeslut: 2018-12-06

Beslut om granskning på nya handlingar: 2018-12-06

Granskningstid:     2019-01-21 - 2019-02-11

Redogörelse för processen
Planförslaget var under granskningsstiden tillgängligt på kommunens hemsida, på stadshuset samt 
biblioteket i Borgholm.

Annons om granskning infördes i lokaltidningarna Barometern, Östra Småland och Ölandsbladet 
2019-01-19. Granskningshandlingar sändes till sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning. 
Planförslaget remitterades och sändes för kännedom till myndigheter m.fl. enligt utsändningslista.

Inkomna yttranden under granskningstiden presenteras i detta utlåtande.   En del yttranden har 
kortats ner och förekommer i något redigerat skick. All saktext finns dock med. Yttranden i sin hel-
het finns att tillgå på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen har kommenterat yttranden och 
tagit ställning till ändringar. 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE FÖR SOLBERGA 3:1 M.FL.  ”SOLBERGAMARKEN” 

D
nr S 2015-000231  A

nkom
 2019-09-13
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                Granskningsutlåtande 
Solbergamarken 

2019-09-09
Dnr: S 2015-231

Myndigheter och remissinstanser Sida
1. Länsstyrelsen i Kalmar Län 05
2. Lantmäteriet 08
3. Trafikverket 09
4. Borgholms Energi (BEAB) 09
5. Räddningstjänsten Öland 11

Samfällighetsföreningar
6. Solberga nr 2 Samfällighetsförening 12
7. Solberga 19 A Samfällighetsförening 14
8. Solbergaområdets Samfällighetsförening 16
9. Soluddens Samfällighetsförening 19

Fastighetsägare till: 
10. Solberga 3:79 22
11. Solberga 3:80 24
12. Solberga 3:58 28
13. Solberga 3:84 30
14. Solberga 3:101 31
15. Solberga 3:87 32
16. Solberga 19:37 34
17. Solberga 19:19 35
18. Solberga 3:1 38
19. Solberga 3:87 40
20. Solberga 3:82 41
21. Solberga 19:16 43
22. Solberga 19:13 45

Revideringar inför antagande 46

Inkomna yttranden
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                                       Granskningsutlåtande 
Solbergamarken

2019-09-09
Dnr: S 2015-231

Sammanfattning
Länsstyrelsen lyfter fråor om strandskydd och miljökvalitetsnormer knutna till dagvattenhantering. 
Majoritet av inkomna synpunkter från enskilda fastighetsägare fokuserar på frågor kring naturvärden och 
geotekniska frågor. Även frågor om tillkommande trafik, buller, utsikt och fastighetsvärde lyfts. 

Naturvärden
Områdets höga naturvärde lyfts i många av yttrandena och det frågas varför kommunen bebygger det sista 
grönområdet mellan Borgholm och Köpingsvik. 

Kommunens uppfattning och politiska ställningstagande är att Borgholm och Köpingsvik ska kunna 
ges möjlighet att växa. Söder om väg 136 är en majoritet av den oexploaterade marken jordbruksmark. 
Jordbruket utgör den största delen av näringslivet på Öland och jorden är mycket bördig. Borgholms 
kommun ser därför positivt på att förtäta redan bebyggda områden och har pekat ut Solbergamarken i en 
fördjupning av översiktsplanen.  
Kommunens bedömning är att planförslaget är utformat på ett sådant sätt att växt- och djurlivet 
fortsättningsvis ska kunna gynnas i området då grönstråk sparas ut, dammar skapas och området närmast 
vattnet görs mer tillgängligt för friluftslivet. Syftet med planen är att möjliggöra för bebyggelse och 
samtidigt iordningställa våtmarksområdet inom norra delen av planområdet. Den tänkta bostadsmarken 
ska hjälpa till att finansiera naturvården.  

Geoteknik
Många är oroade över att markens bärighet skall ändras och orsaka sättningar på befintliga byggnader. En 
fråga som ställs är vem som bär ansvaret och tar kostnaderna om befintliga hus skadas?

Enligt den geotekniska undersöknings om gjorts för området är det möjligt att uppföra byggnader 
om det görs på rätt sätt. Den geotekniska undersökningen betonar att det bara ska grävas där det ska 
placeras bostäder och följs även övriga instruktioner i undersökningen ska det inte bli några problem med 
uppträngande vatten eller förflyttning av jordar då lanskapet är förhållandevis flackt. Men det är viktigt att 
det inför genomförande av byggnation inom planen tas fram mer detaljerade instruktioner. 
Avtal samt planbestämmelser styr så byggnation ska ske på det sätt som utredningarna föreskriver. 

Kommunen har haft kontakt med jurister på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i frågan. Om 
sättningar trots allt skulle uppstå finns ett regelverk som fångar upp det. Det behöver utredas om den 
som bebyggt marken genomfört markarbeten enligt avtal och regler eller  om det är något annat som har 
orsakat sättningarna. 

Trafik och buller 
En del synpunkter berör att dagens gator är för smala för att tåla utökad trafik samt att de inte går att 
bredda. Ökat slitage på vägarna, gatubelysning mm kan innebära en ökad avgift.

Kommunens bedömning är att de tillkommande bostäderna är så få att  befintliga gator är tillräckliga. 
Buller bedöms uppkomma i anslutning till anläggningsskedet men att det därefter inte kommer vara på 
skadliga nivåer. 
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Minskat fastighetsvärde
Boende som idag har utsikt över Kalmarsund är bekymrade  över att fastighetens värde kommer att 
minska. En del anser att dom har rätt att kräva skadestånd för det minskade fastighetsvärdet.

Kommunen förstår att många är bekymrade över den ändrade landskapsbilden. Kommunens uppfattning 
är dock att en enskild fastighetsägare inte äger rätten till sin utsikt. Efter granskning av olika rättsfall kan 
inte kommunen se att det går att kräva skadestånd på grund av de ändringarna som detaljplanen innebär.
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                                       Granskningsutlåtande 
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1.     Länsstyrelsen                                                                                                              

MYNDIGHETER OCH REMISSINSTANSER

Strandskydd
Av Länsstyrelsens samrådsyttrande (2017-08-30, 
dnr. 402-4767-17) framgick dels att
planhandlingarna var motstridiga om huruvida 
strandskyddet skulle upphävas i detaljplanen 
eller inte, dels att kommunen inte hade redovisat 
särskilda skäl för att upphäva strandskyddet. 
Synpunkterna kvarstår i huvudsak.

Så som plankartan i granskningshandlingarna 
är utformad har kommunen föreslagit ett 
upphävande av strandskyddet inom hela 
planområdet, det vill säga inte bara inom 
NATUR, utan också inom GATA,
W1 och V. Länsstyrelsen konstaterar att 
kommunen fortfarande inte har redovisat 
särskilda skäl för upphävande av strandskyddet för 
GATA, W1 och V. Vad avser V gör Länsstyrelsen 
dessutom bedömningen att det saknas särskilda 
skäl som är tillämpbara, varför strandskyddet ska 
ligga kvar inom V. Länsstyrelsen saknar dessutom 
en motivering från kommunens sida om varför 
ett upphävande av strandskyddet kan anses 
vara förenligt med strandskyddets två syften; 
att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet. 

Dagvattendammar och groddammar som 
kommunen föreslår inom NATUR förutsätter 
en prövning om vattenverksamhet enligt 11 kap. 
miljöbalken innan de kan anläggas. I samband 
med denna prövning prövas även strandskyddet. 
Kommunen ska därför låta strandskyddet ligga 
kvar inom NATUR eftersom denna prövning görs 
av Länsstyrelsen i samband med en anmälan om
vattenverksamhet.

Länsstyrelsen vill i sammanhanget upplysa 
kommunen om att upphävande av strandskydd 
som enbart kommer till uttryck i en 
planbestämmelse och inte särskilt markerats på 
plankartan är en brist enligt 4 kap. 30 § PBL 
(2010:900) som i sig är grund för upphävande av 
en detaljplan, se dom från Mark- och

1. Plankartan uppdateras med bestämmelse
om att strandskydd ska upphävas inom mark 
för GATA och V, inom den nordvästra sidan av 
plankartan. 

2. NATUR lämnas utanför område där 
strandskydd ska upphävas för en senare prövning i 
samband med vattenverksamhet. 

För V ska strandskyddet upphävas då det finns 
byggrätter inom området. Det särskilda skälet som 
då används för motivering är att marken behövs 
för en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses 
utanför området.

3. Markområdet för GATA behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området med hänsyn 
till bebyggelse och infrastruktur för att främja 
tätortsutveckling. 

Strandskyddet för W1 ska inte upphävas. 

4. Att upphäva strandskyddet för GATA 
förbättrar tillgängligheten till platsen som redan 
idag är tillgängligt via gångstråk. I och med att 
ett gångstråk finns på platsen idag så bedömer 
kommunen att ett upphävande av strandskyddet 
inte kommer skapa en försämring för växt- och 
djurliv i anknytning till platsen.  

Dagvatten
Dagvattendammen, som den föreslås ligga 
enligt planförslaget, ligger bra i förhållande till 
föreslagen byggnation gällande fall och tekniska 
förutsättningar vid anläggande. Dock är den 
inte långsiktigt klimatanpassad men är skyddad 
mot den havsnivåvariation som kan förekomma 
idag. Enligt vad kommunen kan se med hjälp 
av kartunderlag från SMHI är att det inom en 
ungefärlig 30-års period finns goda möjligheter 
för dagvattendammen att klara av sin uppgift med 
hänsyn till en medelhavsnivåhöjning. Information 
om havsnivåhöjning efter en 30-års period visar att 

Länsstyrelsens synpunkter: Kommunens svar:
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det sannolikt blir svårt för dagvattendammen att, 
i det utpekade läget, kunna uppfylla renande och 
fördröjande funktioner till följd av inträngande 
vatten från sundet. Borgholms kommun är 
medveten om dagvattenfrågans vikt och jobbar 
för att få till ett övergripande sätta att hantera 
dagvatten på. Det bör med stor sannolikhet finnas 
både en klar strategi över hur dagvattenhantering 
ska gå till inom kommunen, tekniska lösningar 
samt ett mycket bättre lagstöd för att styra 
dagvattenhantering på vid den tidpunkt då 
dagvattendammen eventuellt behöver uppgraderas.

Miljökvalitetsnormer
I utredningen, Rapport – geoteknik och dagvatten, 
föreslås en rad olika renande och filtrerande 
funktioner som t.ex. partikelavskiljning och 
syresättning och biologisk aktivitet, utöver den 
utjämnande funktion som dagvattendammen ska 
ha. I kombination med föreslagen placering och 
utformning bedömer kommunen att det finns 
goda förutsättningar för att dagvattendammen ska 
ha en god renande funktion.  

miljööverdomstolen 2019-01-22 (Mål nr. P 
5134–18). 

Sammanfattningsvis ser Länsstyrelsen att 
planförslaget innehåller stora brister med avseende 
på strandskyddet. 
Senast inför planens antagande måste kommunen 
därför:
1. På plankartan särskilt markera var 
strandskyddet ska upphävas
2. Låta strandskyddet ligga kvar inom NATUR 
och V
3. Redovisa särskilda skäl för att upphäva 
strandskyddet inom GATA och W1
4. Motivera varför ett upphävande av 
strandskyddet inom GATA och W1 är förenligt 
med strandskyddets två syften

Miljökvalitetsnormer
Kommunen har på ett bra sätt besvarat flera av de 
frågor som Länsstyrelsen ställde i samrådsskedet
avseende miljökvalitetsnormer för vatten 
och dagvattenhantering. Länsstyrelsen ser 
emellertid att det kvarstår oklarheter kring 
dagvattendammens låglänta placering och 
konstruktion. Senast inför detaljplanens 
antagande måste kommunen därför:
• Klargöra om dagvattendammen kommer att ha 
relevant renande funktion innan dagvattnet når 
föreslagna groddammar och havet?
• Hur dagvattendammen ska klimatanpassas? 
I framtiden bedöms inte bara havsnivåerna att 
stiga, även nederbörden bedöms bli allt kraftigare 
i form av ihållande skyfall. Därför saknar 
Länsstyrelsen ett resonemang om vad som kan 
ske vid kraftiga nederbördsmängder kopplat 
till dagvattendammens föreslagna konstruktion 
(exempelvis höjdsättning och vallar) samt 
dimensionering (bland annat för volymer).

Vid prövning av föreslagna dagvatten- och 
groddammar enligt 11 kap miljöbalken ska även 
de skyddsåtgärder som kommunen specificerat i 
12:6-samrådet uppfyllas avseende placering och 
konstruktion samt koppling till planområdets 
dagvattenhantering, se Länsstyrelsens beslut 
(2016-11- 25, dnr. 525-5026-16). Detta för att 
säkra överlevnad av bland annat långbensgroda 
och salamander. 

Länsstyrelsens synpunkter forts: Kommunens svar forts:
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Länsstyrelsens synpunkter forts.:

Även om det är ambitiöst att kommunen 
har infört en planbestämmelse som villkorar 
startbesked för bostadshus med att anläggning 
för dagvatten måste ha kommit till stånd, så 
saknar denna planbestämmelse lagstöd enligt 
vad som framgår i 4 kap. 14 § PBL. Ett sådant 
villkorande kan bara ske om kommunen inte ska 
vara huvudman för anläggningen. Av plankartan 
framgår det att området med NATUR har 
kommunalt huvudmannaskap.

Kommunens svar forts.:

223



8

                Granskningsutlåtande 
Solbergamarken 

2019-09-09
Dnr: S 2015-231

Lantmätriets synpunkter:

För plangenomförandet viktiga frågor där 
planen måste förbättras
 
Exploateringsavtal
Konstaderna för omprövning av 
gemensamhetsanläggningarna nämns ej.

Ersättning för minskande av ga
Gemensamhetsanläggningen Solberga ga:5 behöver 
som en följd av planförslaget omprövas och 
omfördelning minskning av de upplåtna områdena 
behöver ske. Enligt 40 a § anläggningslagen ska 
ägaren till den mark som blir av med belastning av 
en ga betala ersättning till de fastigheter som deltar 
i ga:n. I planbeskrivningen nämns inget om dessa 
regler som inte är dispositiva och numera gäller när 
en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning.

Befintlig ledningsrätt
Nuvarande ledningsrätt 0885-1937.1 i nord-
sydligriktning har ej reserverats med u-område. 
Området norr om bla fastigheterna Solberga
19:28-29.

Delar av planen som bör förbättras
Översyn gällande tomt/fastighetsgräns
I planbeskrivningen blandas begreppen tomt/
fastighetsgräns vilket medför en förvirring.

2.     Lantmäteriet                                                                                                               
Kommunens kommentar:

Planbeskrivningen kompletteras med Information 
om att kostnader uppstår i samband med 
omprövning av gemensamhetsanläggningarna. 

Planbeskrivningen kompletteras med Information 
om reglerna och att ersättning ska betalas.  

Den ledning som tas upp i yttrandet bör vara den 
dagvattenledning som idag mynnar ut i ett mindre 
dike som går i nord-sydlig riktning genom delar av 
planområdets sydöstra del. Tanken är att diket ska 
flyttas österut och att dagvattenledningen får en 
ny dragning som då blir inom det u-område som 
skapats på de södra delarna av fastigheterna strax 
norr om Solberga 19:28-29.  

Texterna korrigeras innan antagande
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3.     Trafikverket                                                                                                                

Trafikverkets synpunkter:

Granskning
Trafikverket har tagit del av granskningshand-
lingarna för rubricerat ärende. Detaljplanens 
syfte är att möjliggöra för bostadsutveckling. 

Trafikverkets synpunkter
Eftersom planförslaget inte direkt berör någon 
statlig infrastruktur och de anslutningar på 
väg 136 som leder mot planområdet bedöms 
ha kapacitet för planerad bebyggelse har Tra-
fikverket inga synpunkter på planförslaget.
Planförslaget lämnas utan erinran från Tra-
fikverket.
 
Övrigt
Vid samråd för rubricerad detaljplan lämnade 
Trafikverket noteringen att exploatören ska be-
kosta eventuella behov av ombyggnader av väg 
136, noteringen kvarstår.

Kommunens kommentar:

Synpunkten noteras

4.     Borgholms Energi (BEAB)                                                                                             
BEABS synpunkter:

Plankarta
Där vi har ledningar, beskrivs som a1 men inte 
u1?
Ska den nya bräddpunkten beskrivas som tek-
nisk anläggning? Se karta.
 
Planbeskrivning
I stycket Vatten & Avlopp står det att det finns 
dagvattenledningar i Gäddstigen, finns bara
vatten & spill idag. Förslag att vi tittar lite på 
texten här tillsammans.
Den tryckledning som går från pumphus och 
söderut i gäddstigen är mycket tryckkänslig, 
fr.a. för all schakt i närhet.
Det beskrivs att dagvatten kan avledas med 
ledningar från gator, vi anser att flacka diken 
är att föredra med tanke på närhet till damm 
och områdets lutning.
För Dagvattendammen bör det beskrivas att 
det krävs underhåll, också hur tillgänglighet 
för underhållsmaskiner planeras.

Kommunens kommentar:

De ledningar som är belägna inom kvarter-
smark har belagts med u-område, övriga led-
ningar i området ligger på allmän platsmark 
där markreservat inte är nödvändigt eftersom 
allmännyttiga ändamål generellt sett alltid är 
förenligt med en allmän plats.

Plankartan förtydligas med ett E-område i nor-
ra delen av planområdet för att möjliggöra för 
en bräddningspunkt. 

Texten i planbeskrivningen förtydligas i enlig-
het med synpunkterna gällande avsaknad av 
dagvattenledning i Gäddstigen, tryckkänsliga 
ledningar, att flacka diken är att föredra fram-
för ledningar vid avledning av dagvatten, finan-
siering av dagvattendam och dess skötsel, all-
männa rekommendationer om dagvatten och 
att lukt kan spridas från pumphuset. 
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BEABS synpunkter:

Allmän rekommendation, dagvatten fastig-
het kan efter fördröjning och renande åtgär-
der med fördel lagras i nedgrävd tank med 
bräddning mot avledande teknik. Syftet är då 
att fastigheter har en möjlighet att återvinna 
dagvattnet för bevattning eller dylika praktiska 
vatten besparande åtgärder.
Vi har nämnt att det kan förekomma lukt från 
pumpstation, men det finns bara beskrivet att 
det kan förekomma lukt vid bräddning. Bero-
ende på belastning/flöden/vind etc. kan det fö-
rekomma lukt runt stationen.

Samrådsredogörelse
Brandposter, står att synpunkter tas vidare till 
BEAB, det är inte huvudmannens ansvar att
tillgodose att brandposter finns i området. Det 
är kommunens ansvar att beställa detta av
huvudmannen.

Genomförandebeskrivning
Ekonomiska frågor
Kapacitetsökning samt förnyelse av befintligt 
VA nät kan komma att krävas. Åtgärder för
kapacitetsökning kan komma att medföra om-
fattande arbete i och utanför planområdet i 
nätet.

Kommunens kommentar:

Planbeskrivningen förtydligas också med infor-
mation om vad som gäller med brandposter. En 
ny brandpost kommer att behövas inom områ-
det och kommunen måste se till att ett anläg-
gande säkerställs med BEAB som huvudman.  
Förtydligande om att åtgärder, så som kapaci-
tetsökning och förnyelse av befintligt VA-nät, 
kan komma att krävas och att det kan medföra 
omfattande arbete i nätet i och utanför plan-
området läggs också till i planbeskrivningen.  

226



11

                                       Granskningsutlåtande 
Solbergamarken

2019-09-09
Dnr: S 2015-231

Räddningstjänstens synpunkter:

Räddningstjänsten har mottagit handlingar i 
rubricerat ärende och har följande att erinra:

Det kan konstateras att man i Samrådsre-
dogörelsen angett att man fört vidare rädd-
ningstjänstens synpunkter gällande behovet 
av brandpostsystem till BEAB. I planbeskriv-
ningen framgår dock inte hur detta kommer 
genomföras. Kommunen ansvarar enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor för att be-
hovet av brandvattenförsörjning tillgodoses. 
Hur detta finansieras och kommer till stånd 
(ordnas av kommunen/kommunalt
bolag/annan lösning) bör inte vara ett hin-
der för att i planbeskrivningen redogöra för 
lösningen, på samma sätt som man redogör 
för övrigt vatten och avlopp, dagvatten mm. 
Räddningstjänsten anser därför att brand-
vattenförsörjningen ska tas upp i planbeskriv-
ningen.

Detta har även påpekats i andra tidigare ären-
den som remitterats till räddningstjänsten, 
utan framgång. Räddningstjänsten förutsätter 
att brandvattenförsörjning kommer behandlas 
i dettaoch framtida detaljplaneärenden.

Kommunens kommentar:

Inom planområet finns idag ingen brandpost, 
närmsta brandpost finns vid Rödstensgatan 
strax öster om planområdet. Vid samtal med 
BEAB bedömdes det som lämpligt att placera 
en ny brandpost i anslutning till pumpstatio-
nen som ligger centralt i området. 
Kommunen beställer anläggandet av brandpost 
och BEAB som huvudman utför själva anläg-
gandet. 
Planbeskrivningen kompletteras med informa-
tion om brandvattenförsörjning. 

5.     Räddningstjänsten                                                                                                               
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FÖRENINGAR

6.     Solberga nr 2 Samfällighetsförening                                                                                                    

Samfällighetsens synpunkter:

1. Vi vidhåller i alla delar tidigare inskickade 
synpunkter, som vi skickat in i föregående 
skedet, samråd, som handlar om denna plan.

2. Vi vill härmed göra ett tillägg vid denna 
granskning. 

Exploatören av markområdet skall under-
hålla och åtgärda slitage på alla tillfartsvägar 
till tomtområdet, som dessutom varje år skall 
besiktigas med representant från exploatören 
och respektive tillfartsvägars vägsamfällig-
heter, för att stämma av vilken insats som 
exploatören skall vidtaga i underhåll och re-
parationer, varje år tills sista tomten på om-
rådet är bebyggd. Kostnad för detta skall helt 
belasta exploatören. 

Dessutom skall tillfartsvägarna enligt ovan 
hållas rena från lera och grus, så snart någon 
transport har orsakat denna olägenhet, fram 
tills sista tomten är bebyggd. Transporter av 
schakt- samt grävmaskiner och övriga last-
bilar med material och entreprenadmaskiner 
som väger över 4 ton skall ej ske under tjäl-
lossning från den 20 februari – 30 april. 

Tillägg till synpunkt ovan
Kommunen tillhanda 2019-02-11

Härmed inkommer vi i Solberga nr 2 Sam-
fällighetsförening, med ytterligare synpunk-
ter vid granskningen. Se bifogade bild som 
visar de två anslutningsvägar som vi föror-
dar. Det syns tydligt på denna flygbild att det 
går utmärkt att ansluta en väg från söder som 
försörjer hälften av tomterna och en väg som 
går via Laxvägen som försörjer hälften av 
tomterna väster ifrån.
Detta är var vi förordar.

Kommunens kommentar:

1. Kommunen står fast vid sina svar som läm-
nades vid samrådsskedet. Delar av de inkomna 
synpunkterna från samrådet har tillgodosetts 
och är därför heller inte möjliga att ta ställning 
till ännu en gång. 

2. Frågan hanteras inte i detaljplanen utan får 
hanteras vid planens genomförande. 

Tillfart söder ifrån prövades i samrådsskedet 
med enorma protester som följd. Kommunen 
tog till sig protesterna och drog om vägen för 
att få bort möjligheten till rundkörning. Den 
nya vägdragningen möjliggör effektivare mar-
kutnyttjande och begränsar påverkan på om-
kringliggande bebyggelse. 

228



13

                                       Granskningsutlåtande 
Solbergamarken

2019-09-09
Dnr: S 2015-231

229



14

                Granskningsutlåtande 
Solbergamarken 

2019-09-09
Dnr: S 2015-231

7.     Solberga 19A Samfällighetsförening                                                                                        

Samfällighetsens synpunkter:

Vår samfällighetsförening Solberga 19A re-
presenterar totalt 19 fastigheter i områ-
det, vilka på olika sätt berörs negativt av 
det förslag som kommunen har presente-
rat. På uppdrag av medlemmarna vill vi här-
med framföra våra synpunkter på förslaget. 

Eftersom kommunen i det stora hela inte för-
ändrat förslaget efter genomfört samrådsför-
farande, måste vi här återupprepa vår tidigare 
framförda syn på förslaget i stort. Det bör i sin 
nuvarande utformning inte alls genomföras. 
Trots att kommunen dessutom själv pekat på 
stora svårigheter att bygga i området, med hän-
syn till markförhållanden och negativa natur-
konsekvenser för djur- och fågelliv i området, 
har man valt att gå vidare mot ny detaljpla-
nering. Detta är inte att visa respekt för kom-
muninnevånarnas synpunkter utan ett respekt-
löst myndighetsutövande. Att trots de massiva 
protester som framkom i samrådsförfarandet 
ändå insistera på att bygga bort den sista lilla 
skogen mellan Köpingsvik och Borgholm (den 
del av förslaget som återfinns i områdets östra 
del), är inte rätt och riktigt.

Vad gäller den föreslagna användningen av 
Rödstensgatan som till- och utfartsled från 
väg 136 samt därefter Bergstigen västerut, som 
matargata in mot det planerade nya området, 
finner vi anledning att peka på en rad negativa 
konsekvenser:
För det första befarar vi ökad trafik i såväl be-
fintliga som planerade områden om nuvarande 
planförslag genomförs. Uppemot 40 fastighe-
ter som gränsar till Rödstensgatan, Stenstigen 
och Bergstigen riskera att drabbas av mycket 
hårdare trafik och belastning, även under en 
längre tid inför och under en eventuell byggna-
tion i skogspartiet. Dessutom kan man befara 
att okynneskörning uppstår. Allt detta är högst 
oönskat, eftersom vi pratar om ett till huvud-
delen sommarstugebebyggt område, inom vil-
ket vägarna huvudsakligen nyttjas av gående 

Kommunens kommentar:

Mellan samråd och granskning gjordes stora 
förändringar, framförallt vad gäller vägdrag-
ningen, som också var den största orsaken till 
de många synpunkter som kom in. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del.

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden.

Kommunen gör bedömningen att den till-
kommande trafiken är hanterbar för området 
då endast ca 11 ny fastigheter kommer att till-
komma inom den östra delen av planområdet. 
Sommartid är det mycket trafik runt och förbi 
Köpingsvik men bedömningen är att den tra-
fikökning som tillkommer i och med de nya 
bostäderna inte kommer förvärra de problem 
som redan finns kring väg 136 idag.    

Höjdmässigt följer detaljplaneförslaget den om-
givande bebyggelsen men är något mer generös 
vad gäller byggnadsytan på marken. Planförsla-
get ska skapa möjlighet för permanentboende 
men kommunen kan i slutändan inte styra om 
en bostad används permanent eller som fritids-
hus. 

Trafik leds in väster- och österifrån. I samråds-
skedet prövades att leda in trafik söderifrån 
men med stora protester som följd. Kommu-
nen valde att tillmötesgå protesterna och göra 
en ny vägdragning inför granskningsskedet.
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och cyklande i alla åldrar, och endast i mindre 
utsträckning av biltrafik. Inte minst för barn 
& äldre i området skulle förändringen betyda 
en otryggare miljö.

Vi känner fortsatt en bestämd oro för att Sol-
berga 19A:s uppskattade sommarstugekarak-
tär kommer att påverkas negativt. Vårt om-
råde har smala grusvägar som inte är byggda 
för varken mötande trafik eller den tilltänkta 
ökade året-runt-belastningen. Att göra om 
Rödstensgatans södra del till Bergstigen samt 
därefter Bergstigen västerut till asfaltvägar, 
med belysningsstolpar och annan infrastruk-
tur, samt inte minst beaktat den smala bred-
den på vägarna mellan kringliggande fastig-
heter, inkräktar abrupt på områdets karaktär 
och kommer tveklöst att minska områdets 
attraktion.

Våra låga hus smälter väl in i naturen, som 
är rik på enbuskar och annan grönska. Att 
genom en förlängning av Bergstigen västerut 
koppla samman detta sommarstugeområde 
med det nya områdets, av kommunen före-
slagna, året-runt-bebyggelse (och därtill hö-
rande gatutyp mm) vore att skapa ett högst 
olämpligt stilbrott.

I det föreslagna områdets västra del finns det 
redan en väg- och infrastruktur inrättad för 
permanent boende. Med daghem i området 
och ett betydligt antal större och delvis as-
falterade vägar, och med föreslagna sådana i 
sträckning österut. Skulle detaljplanen trots 
allt komma att förändras menar vi att till- och 
utfarter till vår del av området borde komma 
därifrån. Västerifrån. Inte söderifrån från väg 
136 och rakt in i vårt sommarstugeområde.
Vi menar att detta skulle fungera för alla be-
rörda, såväl idag varande som nytillkomman-
de fastigheter.

Samfällighetsens synpunkter:
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8.     Solbergaområdets Samfällighetsförening                                                                                              

Samfällighetsens synpunkter:

Snittbild på mark och byggnader
Vi anser fortfarande att det skall göras en 
snittbild som visar hur höjden för de nya hu-
sen jämfört med de befintliga husen kommer 
att se ut. Kommentaren i samrådsredogörel-
sen är följande: ”Snittbild redovisa inte i plan-
handlingarna då den kan vara missvisande då 
ett slutligt förslag på byggnation inte finns”.
Vad som anges i planbeskrivningen är att läg-
sta grundläggningsnivån är 2,8 meter över 
nollplanet och att högsta nockhöjd är 5 meter.
Med dessa uppgifter borde det inte vara svårt 
att göra upp en relevant snittbild med de pla-
nerade husen och de befintliga husen som lig-
ger närmast planområdet.

Tillfartsväg till teknisk anläggning (E): 
I detaljbeskrivningen står det inte vilken väg 
Borgholms Energi skall köra med sina bilar/
lastbilar till pumpstationen samt var de skall 
parkera sina fordon under besöken. Eftersom 
närområdet till pumpstationen består av gång 
och cykelvägar och kommer att bli mer tät-
befolkat så bör dessa bilar kunna köras och 
parkeras på ett säkert sätt.

Förändring av markförhållanden och vattenflö-
den
Solbergaområdets Samfällighetsförening vill 
försäkra sig om att det inte blir mer koncen-
trerade översvämningar inom vår samfällighet 
eller i det föreslagna området.
Vi vill också försäkra oss om att avrinningen 
inte ökar med risk att marken på våra fastig-
heter torkar ut och ursprungs växtlighet (t.ex. 
enar, etc) kommer att vissna.

Mark mellan det nya området och Solbergaom-
rådets Samfällighetsförening
På planritningen som bifogades samrådsun-
derlaget 2017 sammanföll gränsen för det nya 
området med tomtgränserna för fastigheterna 
3:78, 3:79, 3:80, 3:81 och 3:82. På planrit-
ningen som bifogats detaljplanen 2019 så har 

Kommunens kommentar:

Sektionsritning sett i östlig riktning, se översik-
tig bild för att se var sektionen är tagen. Grå-
färgad yta är befintlig mark och orangefärgad 
yta är den del som eventuellt ska fyllas upp för 
att nå lägsta grundläggningsnivå på 2,8 meter. 
Högsta höjd på eventuell utfyllnad är ca 1,12 
meter. Sektionsbilden är endast en illustration 
och höjdmåtten är ungefärliga. Samtliga mått 
angivna i meter. Se sektionsritning i slutet av 
svaret.  

I dagsläget tar sig Borgholms Energi till pump-
stationen via Gäddvägens förlängning norr ut, 
det kommer de även att göra i fortsättningen. 
Parkeringsmöjlighet kan skapas runt eller inom 
den östra ytan som är markerad med ett E.

I samrådsredogörelsen svarar ansvariga för un-
dersökningar av geoteknik och dagvatten att 
den befintliga bebyggelsen inte påverkas nämn-
värt om dränering och avvattning utförs enligt 
rekommendationer i dokumentet ”Rapport – 
Geoteknik och dagvatten”.

Då vägdragningen i planförslaget ändrades 
inför granskning togs marken bort ur planen. 
Marken kommer vid detaljplanens genomför-
ande att övergå i kommunalt ägande och kom-
munen kommer att vara ansvariga för skötsel.
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gränsen dragits längre norr ut.
Vem kommer att äga och ha ansvar för den 
mark som kommer att finnas mellan ovan an-
givna fastigheter och det nya området?

Samfällighetens synpunkter:
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9.     Soluddens Samfällighetsförening                                                                                              

Samfällighetens synpunkter:

Synpunkter Solberga GA:7, ny detaljplan för 
Solberga 3:1 m.fl.

Enligt anläggningsbeslut H2B 942078 daterat 
1994-08-03 och 1994-09-16 av Lantmäteriet 
så har Soluddens Samfällighetsförening ansvar 
för gemensamhetsanläggningen där Flundre-
gatan ingår. Det innebär att föreningen skall 
ansvara för utförande, drift och underhåll av 
vägar och grönområden i gemensamhetsan-
läggningen. Detta yttrande representerar såväl 
samfälligheten som helhet, som fastighetsä-
garna på Flundregatan.

Flundregatan tillåter inte motordrivna fordon 
för annat än behörig trafik till boende på ga-
tan. Gatan, som är en enskild väg, erhåller var-
ken statliga eller kommunala bidrag, avslutas 
med en mindre vändplats och en låsbar grind.
Gatan, som idag är en grusväg utan belysning 
och så ska förbli, har ingen parkering som det
felaktigt står på sidan 26 i planbeskrivningen.
Samfälligheten har inget behov av en förläng-
ning av Flundregatan efter grinden.

Förlängningen kommer att medföra en vä-
sentligt ökad biltrafik in i våtmarksområ-
det. Den ökade trafiken skulle påverka såväl 
skyddsvärda arter som friluftsliv negativt. 
Dessa synpunkter synes samstämmiga med 
kommunens: ”Området har fortsatt betydelse 
som rekreationsområde, men inga nya gång- 
och cykelvägar eller stigar anläggs i området. 
I dagsläget passerar många människor genom 
området via de nu tillgängliga gång- och cy-
kelvägarna. Dessa utgör en viktig länk mellan 
Borgholm och Köpingsvik, samt möjliggör re-
kreation och friluftsliv i framförallt norra
delen av området även i nollalternativet.”

Fast bom nedanför vändplatsen. Därefter 
gång-cykelväg som naturligt inslag. Alltså ing-
en P-plats. En parkering nedanför vändplatsen 
där Flundregatan slutar skulle även innebära 

Kommunens kommentar:

Parkeringen på sidan 26 i planbeskrivningen 
syftar på den parkering som ligger vid tennis-
banan i västra delen av planområdet.
Detaljplanen möjliggör en parkering i slutet 
av Flundregatan och tanken är att det ska öka 
tillgängligheten till hamnen. En bestämmelse i 
kartan behöver dock inte genomföras. En de-
taljplan är kostsam att ta fram och bör vara så 
långlivad som möjligt, det är därför lämpligt att 
möjliggöra för ändamål som skulle kunna dyka 
upp i framtiden även om det kan vara så att de 
aldrig genomförs överhuvudtaget.

Exploateringen avser byggnader. 

Vägen från pumpstationen är en gång- och cy-
kelväg och är inte avsedd för biltrafik mer än 
för Borgholm Energis servicefordon. 

Rundkörning är inte tillåten idag då det är 
gång- och cykelbana i den norra delen av om-
rådet och detaljplanen möjliggör inget sådant.
Detaljplanen möjliggör för en breddning av vä-
gen ner till hamnen så att de som använder den 
får bättre tillgänglighet. Kommunen har ingen 
intention att själva genomföra en breddning 
utav vägen utan har bara skapat möjligheten att 
göra det. 
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Samfällighetens synpunkter:

att området kommer att locka motorfordon att 
använda gatan och således skulle ett ökat slitage 
bli följden och vem skall då underhålla gatan 
och vem skall anlägga och underhålla parke-
ringen?

Parkeringen ligger i direkt anslutning till diken 
och planerade dammar där kommunen har på-
visat förekomst av flera skyddsvärda arter (t.ex. 
långbensgroda och vattensalamander).
Parkeringsplatsen skulle kontaminera omgi-
vande diken och dammar med oljerester, gum-
mirester, hydraulolja m.m. Föroreningarna 
skulle gå rakt ut i den naturliga våtmarken. Då 
det dessutom regelbundet sker översvämningar 
över den tilltänkta parkeringen så skulle detta 
ytterligare förorena enligt ovan.

Rekommendationerna i Risk och Sårbarhets-
analysen (DHI, 2014) anger att ingen exploate-
ring bör ske närmare än 150 m från strandlin-
jen samt att ingen exploatering rekommenderas 
under en nivå på 3 meter. Exploateringen för 
anläggning av parkeringsplats är klart och enty-
digt olämplig då nivån ligger på ca 0.5 - 1.0 m 
samt inom 150 m från strandlinjen. 

Vägen från pumpstationen till hamnen är kom-
munal och ger såväl områdets boende och
allmänheten tillträde till hamnområdet med 
bil. Anläggning av parkering och förlängning 
av Flundregatan begränsar gång- och cykel-
möjligheter till hamn och strandområdet till 
förmån för biltrafik och möjligheter till rund-
körning i området. Ökad trafik i området 
missgynnar områdets biologiska mångfald och 
skyddsvärda arter. Förslaget är således direkt 
kontraproduktivt kommunens övergripande 
syfte: ”Marken närmast vattnet iordningställs 
med ett våtmarkssystem. Det nya våtmarksom-
rådet planeras bli en attraktiv parkmiljö” (Plan-
beskrivningen sid 4)
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Vi yrkar att
• Gemensamhetsanläggningen GA:7 ej om-

prövas utan behålls i enlighet med nu gäl-
lande anläggningsbeslut.

• Promenad- och cykelstigen i Flundregatans 
förlängning ej byggs ut, utan förblir i sitt 
nuvarande skick.

• Parkeringsplats i anslutning till Flundrega-
tan ska utgå ur detaljplanen.

• Kommunen tydligt beskriver vilka konse-
kvenser planförslaget innebär för befintliga 
fastighetsägare på Flundregatan enligt (4 
kap 33 § i PBL).

Samfällighetens synpunkter:
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10. Fastighetsägare till Solberga 3:79                                                                                 

Kommunen har med stöd av utredningarna 
gjort bedömningen att marken är lämplig att 
bebygga och har därmed tagit planen vidare i 
planprocessen.

Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 
kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas.

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden. 

De flesta befintliga byggnader i området är 
grundlagda med plintar som nedförts till fas-
tare jordlager eller mot berggrund. Eventuella 
sättningar kommer därmed inte att påverka 
dessa konstruktioner.

Inom planområdet är markytanslutning för 
flack (1:40 till 1:200) och lösa jordlagers mäk-
tighet för liten för att det ska finnas risk för 
skred
Den befintliga bebyggelsen påverkas inte 
nämnvärt om dränering och avvattning utförs 
enligt rekommendationer i dokumentet ”Rap-
port – Geoteknik och dagvatten”. 

Kostnaden för anläggande landar på de som ska 
utveckla området. I och med att marken inom 
planområdet består av både kommunal och 

xxxxxx xxxxxxx med familj, ägare till Sol-
berga 3:79 sedan ett par år tillbaka då vi tog 
över huset av mina föräldrar xxxxxx och xxx 
xxxxxxxx som haft huset sedan det byggdes 
i slutet av 70-talet. Undertecknad har varit i 
huset på Mörtstigen varje år under de ca 40 år 
som huset funnits. Jag har sett området Sol-
bergamarken i alla tänkbara väderförhållan-
den – då solen har färgat de flesta enar bruna 
men också då det regnat mycket och de flesta 
tomter stått i vatten. För vatten har detta om-
råde inte lidit brist på då det finns en källa på 
alvaret som rinner ner genom Solberga samt 
den våtmark som Solbergamarken består av. 

Jag känner oro inför det som föreslås i den 
granskning om Solbergamarken som nu är 
på remiss. Jag är enig med Solsidans intres-
seförening och i Solbergaområdets samfäl-
lighetsförening som vi är medlemmar i. De 
lyfter särskilt fram den våtmark som större 
delen av Solbergamarken består av. Det är 
stora ingrepp som måste göras för att det ska 
vara möjligt att anlägga tomter och bebygga 
området. Jag har även tagit del av synpunk-
terna från xxx xxxx som bor i fastighet 19:19 
och som tagit upp grönområdet som borde 
omhändertas, de geologiska förhållandena, 
marknivåerna som måste höjas, kostnader 
som bör bli skyhöga för att ändra området 
och att vi inte har sett några bilder hur be-
fintlig bebyggelse kommer att se ut om detta 
genomförs. Vi vill se bättre granskningar.

GRANNAR/NÄRBOENDE 

Fastighetsägarens synpunkter: Kommunens kommentar:
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privat mark så kommer ett exploateringsavtal 
upprättas och i detta så fastställs bland annat 
vem som ska betala för vad t.ex. anläggande av 
dagvattendamm.

Kommunen reglerar genom en detaljplan 
många olika saker inom en fastighet, bland 
annat storlek på byggnader och placering av 
byggnader. Hur framtida byggnader få se ut 
är något som inte är så vanligt att reglera i en 
detaljplan om det inte rör sig om byggnation 
inom områden där det t.ex. redan finns en 
tydlig karaktär på det som är byggt och det 
nya bör förhålla sig till den karaktären. I Sol-
bergaområdet, som är ett blandat område med 
både fritidshus och permanentboenden finns 
en stor spridning gällande karaktär på bygg-
naderna och det är svårt att hitta ett tydligt 
mönster att följa vilket gör att kommunen 
inte sätter några utformningsbestämmelser på 
plankartan.  I bygglovskedet kommer utform-
ning av byggnader att hanteras. 

Kommunens kommentar:
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11. Fastighetsägare till Solberga 3:80                                                                                  
Kommunens kommentar:

- Varje art behöver sin speciella yta och det är 
svårt att ge ett specifikt svar. Men planen har 
tagit hänsyn till spridningsstråk genom att 
använda sig av det som står i utredningsmate-
rialet. I öster nybildas ett dike som ska fung-
era för grod- och kräldjur och längs gång och 
promenadstråk ska gräs hållas kortklippt för 
att möjliggöra spridning av växter. Endast två 
mindre ingrepp ska göras i områdets stenmu-
rar. Ett i söder för att binda ihop en gångstig 
mellan de båda bostadsområdena och ett föra 
att tillgodose tillfart för underhållsfordon till 
dagvattendammen,  men i övrigt lämnas sten-
murar i området orörda så de kan fungera som 
hemvist för olika djur, exempelvis orm. Kom-
munen kan inte styra hur naturlivet sprider sig 
men kan skapa förutsättningar och möjligheter 
för att hjälpa till. 
Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden.

- Radon avhandlas i rapporten om geoteknik 
och dagvatten och omfattar endast planområ-
det. Ingen mätning av markradon har kunnat 
göras på grund av ytligt grundvatten men då 
det förekommer skiffer i området som gene-
rellt betraktas som en radonhaltig bergart re-
kommenderas att marken inom planområdet 
betraktas som högradonmark där radonsäker 
grundläggning utförs. 

- Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 

Fastighetsägarens synpunkter:

Översänder härmed mina synpunkter på 
granskningshandlingen för Detaljplan Sol-
bergamarken dnr. 2015-231.

Jag anser, att flera problem som framkom-
mer i utredningen, inte beaktats full ut. Jag 
känner oro för att vissa problem tolkas väl 
lättvindigt och till förmån för detaljplanen, 
t.ex.frågor som rör radon, havsnivån på sikt, 
bräddning, dagvatten, avlopp, fridlysta väx-
ter och djur, vägbyggen, bortforsling av ler-
skikt och utfyllnad därefter etc. Jag saknar en 
samlad och tydlig konsekvensanalys av vad 
en nybyggnation skulle innebära för redan 
befintlig bebyggelse och för planerad bebyg-
gelse i dag och de närmaste åren (ca 5-10 
år!). Ytterligare några frågor följer nedan

- Vad är ett lagom grönområde/grönsläpp 
för fridlysta växter och djur, t.ex. orkidéer, 
vattensalamander, långbensgrodan, hassel-
snok etc.? Hur får man grodorna att använda 
tunnlar under en tidvis mycket trafikerad väg 
(väg 136)? Skyltning!!!

- Risken för ökad radonhalt i hela området 
(även inom befintlig bebyggelse) är stor, när 
man börjar gräva och förändra lerskiktet i 
jorden, enl. utredningen. Radon medför can-
cerrisk! Hur ska detta lösas?

- Det är i dag välkänt, att havsnivån stiger 
snabbare än man tidigare trott. Vid senaste 
stormen gick vattnnivån ända upp till pump-
huset, vilket dokumenterats på foton. Även 
om Länsstyrelsens nuvarande riktlinjer följs 
på marginalen i utredningen är översväm-
ningsrisken stor för oss alla i området. Dess-
utom rubbas jordlagret, som ska ta emot och 
stå emot allt detta, vid bebyggelse.

- Problemen med bräddning, dagvatten och 
avlopp, ska tydligen lösas efter hand och 
förutsätter att våtmarkerna anläggs. Det har 
hänt att avloppsvatten runnit ut i detta områ
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de med dålig lukt och andra olägenheter som 
följd. Ska anläggningen av våtmarker också 
lösas efter hand? Det här är en stor fråga, 
som även får konsekvenser för oss kringbo-
ende. Hur ska detta egentligen lösas? Flyttas 
problemet bara till en annan plats? Jag hade 
förväntat mig ett tydligare resonemang här 
och känner stor oro för följderna av dessa 
genomgripande förändringar. Våtmarker och
byggnation är två frågor, som enligt utred-
ningarna är beroende av varandra. Snudd på 
cirkelresonemang. Vad gäller? Vem tar an-
svar? Vad kommer först?

- Marken i området är mycket våt/sank. Jag 
ställer återigen frågan: Hur kommer en ev. 
byggnation att påverka kringliggande tomter 
och byggnader: grävning, bortforsling av ler-
jord och höjning av ny tomtmark? Får jag ett 
dike med vatten framför min tomt, med risk 
för att även min tomt och fastighet fukt/vat-
tenskadas? Detta är en viktig fråga för mig, 
men garanskningshandlingen tar lätt på det: 
Frågan ska utredas, när/om skadan redan 
skett! Detta borde undersökas och garante-
ras från början och eventuella åtgärder vid-
tas omgående: Risken är stor och kommunen 
borde ta ett större ansvar i detta skede av ut-
redandet!
 
I garanskningshandlingen har kommunen 
inte beaktat eller analyserat de olägenheter, 
som en ev. byggnation kommer att innebära 
för oss som bor i fastigheterna runt omkring.

- Granskningshandlingen omfattar fast nybe-
byggelse ( se storleken på tomter och hus!) 
inom ett fritidsområde, som är ett rekrea-
tionsområde för oss som äger hus och bor 
där. Vi är många!I stället för att njuta av ett 
grönområde för oss och flera andra med na-
tur, växter, djur, frisk luft, ljus och läkande 
utsikt, tvingar kommunen oss nu att under 
oöverskådlig tid framöver bo granne med/in-
vid en byggarbetsplats: vägarbeten, schakt-
ning , utfyllnad, byggarbeten, tung trafik, 
buller, damm och dålig luft. Min fastighet 

kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas.

De flesta befintliga byggnader i området är 
grundlagda med plintar som nedförts till fas-
tare jordlager eller mot berggrund. Eventuella 
sättningar kommer därmed inte att påverka 
dessa konstruktioner.

Inom planområdet är markytanslutning för 
flack (1:40 till 1:200) och lösa jordlagers mäk-
tighet för liten för att det ska finnas risk för 
skred. 

- Möjlighet för bräddning är något som alltid 
måste finnas och sker endast ett par gånger 
per år. Vid kraftiga skyfall eller vid stopp i av-
loppsledningar måste det gå att kunna tömma 
systemet så att avloppsvatten inte tränger upp 
i boendes källare och orsakar stora skador. I 
planbeskrivningen står att lukt och visuellt 
synbara spår till följd av bräddningen, som i 
dag sker via fem brunnar längs med den gång-
väg som går norr ut genom mitten av områ-
det, på kort sikt ska lösas genom ledas ut i en 
uppsamlingsdamm ute vid strandkanten. De 
fem brunnarna kommer att sättas igen och det 
kommer endast finnas ett utlopp som alltså 
kommer mynna ut i en uppsamlingsdamm. 
Lösningen kräver inte ett anläggande av våt-
mark. På längre sikt måste avloppsledningarna 
ersättas med nya då nätet idag är underdimen-
sionerat och belastningen på reningsverket i 
Borgholm är för stort, men en möjlighet till 
bräddning måste alltid finnas. 
Dagvattendammar och groddammar kommer 
att anläggas innan bostäderna då dagvatten 
från den nya byggnationen måste samlas upp 
någonstans. Våtmarksområdena kommer att 
upprustas efter hand. Den som äger mar-
ken kommer vara ansvarig för anläggandet av 
dammar och finansieringen delas upp via ett 
exploateringsavtal mellan de inblandade fast-
ighetsägarna.

Fastighetsägarens synpunkter: Kommunens kommentar:
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ligger granne med denna byggarbetsplats och 
en sådan fritid och semester vill jag och min 
familj inte ha! Det var inte därför vi investe-
rade i en fastighet på Öland! Vi har trivts på 
Öland och har gynnat Öland under 20 år och
tycker att vi är värda något bättre än detta!

- Handlingen berör i förbigående befintliga 
vägsamfälligheter, som har flera år på nacken 
med stadgar och investeringar. Man kan inte 
bara möblera om och dessutom blanda ihop 
fastboenden och fritidsboenden! Här efter-
lyser jag en diskussion om föroch nackdelar 
med olika alternativ, vilka problem som kan 
uppstå och hur de skulle kunna lösas.

- I handlingen diskuteras inte heller de frågor 
och problem, som kan uppstå, när det gäller 
hamnen inom området. Hamnanläggningen 
ägs av Solberga Hamnförening, som satsat 
betydande summor för att få den i det skick 
som den är i dag. Föreningen äger också den 
friggebod, som finns i anslutning till ham-
nen, och har ansvaret för anläggningen. För-
eningen arrenderar marken av markägarna. 
Arrendet går ut om ca 15 år. En förlängning 
av arrendet har diskuterats.

- Slutligen måste jag betona, att vi som re-
dan äger fritidshus inom området, kommer 
att förlora ett rekreationsområde, en vacker 
utsikt och ett åtråvärt läge. På sikt minskar 
en nybyggnation och en byggperiod värdet 
på våra fastigheter. Även om det inte betyder 
något juridiskt enl. kommunens utredning, 
så betyder det mycket för oss som även vi 
på olika sätt bidrar till Borgholms kommuns 
ekonomi, anseende etc. Större respekt för oss 
fritidsboende i området efterlyser jag! Vi är 
osynliga i granskningshandlingen!

Om detaljplanen trots alla inkomna synpunk-
ter genomförs, tycker jag, att den diskussion
som tidigare förts återupptas nämligen, att ge 
fastigheterna Solberga 3:78, 3:79, 3:80 och 
3:81 möjlighet att expandera norrut, så att 
tomtgränsen där blir samma som för fastig-

- Den befintliga bebyggelsen påverkas inte 
nämnvärt om dränering och avvattning utförs 
enligt rekommendationer i dokumentet ”Rap-
port – Geoteknik och dagvatten”. Dock måste 
mer detaljerade handlingar och beskrivningar 
tas fram före själva anläggandet.   

- Vid eventuellt genomförande av detaljplanen 
kommer det i det initiala byggskedet uppstå en 
del buller men det kommer vara under en be-
gränsad tid. 

- Kommunen har inte laglig möjlighet att skilja 
fastboende från fritidhusboende och har ingen 
som helst avsikt att göra så heller då vi jobbar 
med likabehandling av kommunens invånare. 
Ny boende i området ska ansluta sig till och 
ekonomiskt bidra till den vägförening vars vä-
gar används. 

- Kommunen har i detaljplanen utökat möjlig-
heterna för de som använder hamnen att bygga 
fler byggnader inom viss del av hamnområdet 
samt utökat uppställningsytan för båtar på 
land. Arrendefrågan är inget som behandlas 
i detaljplanen utan får tas med kommunens 
mark- och exploateringsenhet. 

- Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också 
att iordningställa ett våtmarksområde inom 
områdets norra del. Tanken är att bostadsmar-
ken ska finansiera ett främjande av våtmarks-
området inom planområdets norra del.

Samtliga fastigheter som nämns i yttrandets 
slutmeningar ligger utanför planområdet och 
önskemål om att köpa till mark är därför inget 
som kan hanteras i detaljplanen. 
Fastighetsägaren är ansvarig för skötsel av sin 
fastighet. Ett skötselavtal kan upprättas om nå-
gon annan än fastighetsägaren själv ska sköta 
om marken. 

Fastighetsägarens synpunkter: Kommunens kommentar:
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heten Solberga 3:82. Finns det andra planer 
för detta område? Hur ska det fortsättnings-
vis skötas? Ska det förbli förbuskning med 
återkommande diskussioner om vi närboen-
de ska få röja eller inte … på egen bekostnad, 
som det hittills varit?

Fastighetsägarens synpunkter:
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12. Fastighetsägare till Solberga 3:58                                                                                   
Kommunens kommentar:

Kommunen har fullt förtroende för de utred-
ningar som gjorts i samband med detaljplanens 
framtagande. 
Med tanke på havsnivåhöjningar bedömer 
kommunen att det är lämpligt att placera en 
dagvattendamm så lång söder ut som möjligt 
där marken är något högre. De ytor som är pla-
nerade för groddammar är planerade till stor 
del på den nordvästra sidan av planområdet 
och kommunen ser det som lämpligt att place-
ra en dagvattendamm i närheten då syftet är att 
skapa en utjämning och rening av dagvattnet 
innan det når dammarna norr ut.

Kommunen är medveten om det låglänta om-
rådet men följer de riktlinjer som finns för be-
byggelse i strandnära lägen. Groddammarna, 
eller snarare översvämningsytor, följer de natur-
liga avrinningsstråk som finns i området. 

Fastighetsägarens synpunkter: 

I egenskap av ägare till fastigheten Solberga 
3.58 har vi tagit del av granskningshandlingen
för planbeskrivningen av ”Solbergamarken”, 
upprättad 2018-11-28. Vi har också läst
samrådsredogörelsen där yttrande från olika 
parter bemöts av kommunen. Vi noterar att vår 
tidigare skrivelse finns med i materialet. Vi är 
fortfarande oroliga för hur en dagvattendamm
längre söder ut i området skulle påverka vatten-
flödet över de norra delarna av planområdet.
Vidare vad en groddamm i mycket låglänt om-
råde i angränsning till vår tomtgräns kommer
att ha för påverka på vattenståndet.

Vi tycker att Länsstyrelsen i Kalmar tar upp 
flera viktiga frågeställningar kring vattensitua-
tioneni området vad gäller dagvattenavrinning, 
och grundvattennivåerna. Vidare också för-
slaget om anläggandet av en dagvattendamm 
och groddammar. Företaget Structur som tagit 
fram den geotekniska utredningen samt dag-
vattenutredningen, har på uppdrag av kommu-
nen besvarat Länsstyrelsen synpunkter angåen-
de geoteknik och grundvatten. Länsstyrelsens 
frågor är ytterst relevanta. Ett citat från sid 8 
i samrådsredogörelsen ” Det finns ett förslag 
om att det skall bygga sen dagvattendam, vil-
ket naturligtvis är bra, men hur välfungerande 
är den i detta låglänta område?” Structur anser 
att platsen för dammen är lämplig med hänsyn 
taget till volym, nivåer och fall. Det finns inget 
som säger att det skulle fungera sämre i ett låg-
länt område. Länsstyrelsen tar också upp för-
slaget att vallar anläggs. Ytterligare ett citat från 
samma sida samrådsredogörelsen ” Det kanske 
inte är så lämpligt i låglänt terräng eftersom då 
kan vattnet kapslas in vid till exempel skyfall.” 
Structur svarar att syftet med vallar är att hålla 
tillbaka avrinningen. 

Vi har tillbringat mycket tid i vårt sommarhus 
och följt årstidsvariationerna. Under vinter-
stormar
när vinden ligger på kraftigt från norr ström-
mar stora havsvattenmassor in och
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Fastighetsägarens synpunkter:

översvämmar delar av strandängarna. Det är 
svårt att föreställa sig denna dramatiska för-
ändring om man inte har sett den. Vi undrar 
om ansvariga för Sructurs utredning har varit 
var nere ivid Solbergamarken vid ett översväm-
ningstillfälle och har sett hur detta påverkar 
området. Efter några dagar har vatten dragit 
sig tillbaka men en hel del står kvar i marken 
utanför vår tomt. Det är ju naturligt då En-
meterskurvan går precis i vår tomtgräns. En 
långsiktig klimat-påverkan leder till att havs-
vattennivåerna stiger. Det är svårt att bedöma 
hur mycket och hur snabbt detta kommer att 
ske. Det är emellertid klart att delar av vår tom
ligger i riskzonen för att hamna under vatten. 
Vi förstår vikten av att anlägga skyddsdammar
för de sällsynta långbenade sötvattens-grodor-
na. Vi är däremot tveksamma till dammens 
placering. Det är olämpligt att en groddamm 
i vår tomtgräns där det redan nu ansamlas 
mycket vatten Ett mer lämpligt alternativ vore 
att dammen anlades längre söder ut på östra 
sidan bilvägen som leder ner till hamnen. Sam-
manfattningsvis: Vi anser att projektet med 
dagvatten-dammen och groddammarna måste 
utredas mer innan beslut kan tas.
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13. Fastighetsägare till Solberga 3:84                                                                                
Kommunens kommentar:

Se svar till yttrande nr 8

Fastighetsägarens synpunkter:

Som ägare till fastighet 3:84, Gäddstigen 3, vill 
vi framföra vår syn på detaljplanen för Solberga 
3:1 m.fl. Vår fastighet tillhör Solbergaområdets 
Samfällighetsförening med 24 fastigheter som 
enbart nyttjas som fritidshus.

Snittbild på mark och byggnader
Vi anser fortfarande att det skall göras en snitt-
bild som visar hur höjden för de nya husen 
jämfört med de befintliga husen kommer att 
se ut. Kommentaren i samrådsredogörelsen är 
följande: ”Snittbild redovisa inte i planhand-
lingarna då den kan vara missvisande då ett 
slutligt förslag på byggnation inte finns”. Vad 
som anges i planbeskrivningen är att lägsta 
grundläggningsnivån är 2,8 meter över noll-
planet och att högsta nockhöjd är 5 meter. 
Med dessa uppgifter borde det inte vara svårt 
att göra upp en relevant snittbild med de pla-
nerade husen och de befintliga husen som lig-
ger närmast planområdet.

Tillfartsväg till teknisk anläggning (E): 
I detaljbeskrivningen står det inte vilken väg 
Borgholms Energi skall köra med sina bilar/
lastbilar till pumpstationen samt var de skall 
parkera sina fordon under besöken. Eftersom 
närområdet till pumpstationen består av gång 
och cykelvägar och kommer att bli mer tätbe-
folkat så bör dessa bilar kunna köras och par-
keras på ett säkert sätt.

Mark mellan det nya området och Solbergaområ-
dets Samfällighetsförening
På planritningen som bifogades samrådsun-
derlaget 2017 sammanföll gränsen för det nya 
området med tomtgränserna för fastigheterna 
3:78, 3:79, 3:80, 3:81 och 3:82.
På planritningen som bifogats detaljplanen 
2019 så har gränsen dragits längre norr ut.
Vem kommer att äga och ha ansvar för den 
mark som kommer att finnas mellan ovan an-
givna fastigheter och det nya området?
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14. Fastighetsägare till Solberga 3:101                                                              
Kommunens kommentar:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del.

Kommunen är medveten om att det under an-
läggandet eventuellt kan uppkomma störning 
men att det är under en begränsad period och 
att det efter det inte bedöms särskilt sannolikt 
att bullernivåerna kommer överstiga ohälso-
samma nivåer. 

Tillfart söder ifrån prövades i samrådsskedet 
med enorma protester som följd. Kommunen 
tog till sig protesterna och drog om vägen för 
att få bort möjligheten till rundkörning. Den 
nya vägdragningen möjliggör effektivare mar-
kutnyttjande och begränsar påverkan på om-
kringliggande bebyggelse. 

Fastighetsägarens synpunkter: 

Undertecknade har som fastighetsägare till 
fastigheten Solberga 3:101 beretts möjligheten 
att i granskningsskedet lämna synpunkter på 
rubricerat förslag till detaljplan.

När nu kommunen valt att ta fram en detalj-
plan för det i princip sista grönområdet mellan
Borgholm och Köpingsvik vilket i och för sig 
kan ifrågasättas har vi i samrådsskedet valt att 
instämma i vår samfällighetsförening Solberga 
nr 2:s yttrande och alltså i det skedet inte läm-
nat ett eget yttrande.

När vi nu i granskningsskedet konstaterar av 
utsända handlingar att kommunen inte alls be-
aktat synpunkterna om trafikmatning av om-
rådet där man enbart trafikmatar huvuddelen 
av området via Laxgatan väljer vi att ställa oss 
negativa.

Vi har vid möte med dåvarande handläggare 
av planen sommaren 2018 beskrivit att utef-
ter och i direkt anslutning till Laxgatan bor ett 
antal åretruntboende medan Mörtstigen och 
Gäddstigen såvitt vi känner till enbart består 
av fritidsboende.

En trafikmatning av det nya området mot tre 
gator; Laxgatan, Mörtstigen och Gäddstigen 
vore därför att föredra för alla parter som ändå 
på olika sätt berörs av områdets utbyggnad.
På detta sätt elimineras också den rundkörning 
som även kommunen eftersträvar i det
planförslag som nu är ute för granskning.

Den olägenhet en trafikmatning enbart via 
Laxgatan innebär för oss permanentboende 
under förberedelseperioden när området skall 
göras möjligt för byggnation (schaktning och 
utfyllnad) som säkerligen är omfattande och 
därefter sannolikt en lång byggtid är lätt att 
föreställa sig.
Alltså trafikmata det nya området i enlighet 
med vår samfällighetförenings förslag. I övrigt 
stämmer vi i vår samfällighet granskningsytt-
rande.
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15. Fastighetsägare till Solberga 3:87                                                               
Kommunens kommentar:

Kommunen har med stöd av utredningarna 
gjort bedömningen att marken är lämplig att 
bebygga och har därmed tagit planen vidare i 
planprocessen. Kommunen står fast vid de ut-
låtanden som lämnades i samrådsskedet. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del. Vid bebyggelse 
i allmänhet har kommunen i det översiktliga 
planeringsunderlaget som finns för Borgholm 
och Köpingsvik bedömt att det är lämpligt att 
jobba utifrån principer om förtätning. 

Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 
kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas.

Fastighetsägarens synpunkter: 

Till tidigare insända synpunkter vill jag tillägga 
följande.
Kommunen säger i mitt tidigare inlägg att 
man vill bygga bostäder centralt som ökar un-
derlaget för offentlig och kommersiell service 
samt kollektivtrafik ( sidan 56 i kommunens 
yttrande.)
Om det bara vore för att öka bostäder kunde 
man ju på endast 2 tomter bygga 24 lgh på 
kommunens mark, då skulle resten av mark 
fortfarande bli oförstört grönområde. När man 
läser alla rapporter, utredningar, länsstyrel-
sens frågor, om markförhållande, om faunan, 
fridlysta växter, fridlysta djur, vattendammar, 
grundvattenproblem, närboendes oro för ris-
ker med bortforsling av lera, alla synpunkter 
från samfälligheter och boende inom området, 
alla dumpertransporter för bortforsling av lera 
och återfyllnad som kommer att pågå i åratal, 
och det mest troliga blir att det kommer bli 
sommarbostäder för välbärgade familjer.
Med detta sagt vill jag på det bestämdaste avr 
da kommunen att fortsätta driva detta projekt
vidare då det absolut ej är lämplig mark att 
bygga på.
Skickar även med 2 bilder på en fullvuxen frid-
lyst hasselsnok samt även en liten unge, bilder 
som tagits vid vår sommarstuga.
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Kommunens kommentar:

De flesta befintliga byggnader i området är 
grundlagda med plintar som nedförts till fas-
tare jordlager eller mot berggrund. Eventuella 
sättningar kommer därmed inte att påverka 
dessa konstruktioner.

Inom planområdet är markytanslutning för 
flack (1:40 till 1:200) och lösa jordlagers mäk-
tighet för liten för att det ska finnas risk för 
skred. 

Den befintliga bebyggelsen påverkas inte 
nämnvärt om dränering och avvattning utförs 
enligt rekommendationer i dokumentet ”Rap-
port – Geoteknik och dagvatten”. Dock måste 
mer detaljerade handlingar och beskrivningar 
tas fram före själva anläggandet.   

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden. 

Kommunen kan i sin planering inte styra hur 
byggnaderna slutligen används. Kommunens 
inriktning är att skapa ett underlag för perma-
nentbostäder vilket gjort att byggnadsarean är 
satt till en storlek som bedöms som lämplig för 
detta ändamål.    
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Fastighetsägarens synpunkter: 

Vi tycker att det är helt fel att exploatera i 
området. Om de personer som ska besluta i 
ärendet har något sunt förnuft så tar man inte 
denna våtmark i anspråk till bebyggelse samt 
förstör det rika djurlivet och växtligheten som 
finns. Skall framtidens barn bara få se vissa 
djurarter och växter på bild?! Man tar EJ den 
sista våtmark/grönområde mellan Köpingsvik 
och Borgholm och förstör med
att bygga hus!

16. Fastighetsägare till Solberga 19:37                                            
Kommunens kommentar:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del.

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positiv nettoeffekt för områdets 
naturvärden.
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17. Fastighetsägare till Solberga 19:19                                                                         
Fastighetsägarens synpunkter: 

Jag och min fru är ägare till Solberga 19:19 
sedan 1995. Vi är medlemmar i Solsidans 
intresseförening och i Solbergaområdets 
samfällighetsförening. De senaste åren har 
präglats av en stor oro orsakat av det arbete 
som kommunen driver beträffande en even-
tuell nybyggnation i området. Vi motsätter 
oss kommunens planer på en nybyggnation i 
området Solberga 3:1samt Ene 1:14.
Negativ påverkan på stora naturvärden i om-
rådet, stora geologiska risker som länssty-
relsen uppmärksammar i sin granskning, en 
kraftig negativ påverkan för den befintliga 
bebyggelsen som omgärdar den planerade 
byggnationen från tre håll m.m. är grundor-
sakerna till detta.
Här några synpunkter på granskningsplanen.

1. Ni föreslår att det sista sammanhängande 
grönområdet mellan Borgholm och Köpings-
vik skall förstöras. Istället för en ev. nybygg-
nation borde området istället omhändertas 
och vårdas för att befrämja det redan rika na-
turlivet i området.
2. Som ni själva skriver består det område 
som föreslås för nybyggnation ”av ett grön-
område som omgärdas av kringliggande bo-
stadsbebyggelse”. För ägarna till den kring-
liggande bebyggelsen är era planer ett ytterst
negativt ingrepp i boendemiljön. Förutom de 
negativa konsekvenserna på känslan av när-
het till havet och utsikt mot havet drabbas 
delar av området av tillkommande trafik in i 
området med medföljande störningar.
3. Era skrivningar om de geologiska förhål-
landena i området och de ingrepp som krävs 
för en ev. nybyggnation gör oss livrädda. 
Först skall ett lerlager på ca 1 meter schaktas 
bort varefter marknivån skall höjas till minst 
2,8 meter över havsytan. Som ni skriver; 
”därför kommer det att krävas en mycket 
stor mängd fyllnadsmaterial för att kunna 
bebygga området”. Dessutom framgår av er 
skrivelse att det finns ett mycket stort
vattenflöde med grundvatten i området. Kon

Kommunens kommentar:

1. Kommunen har med stöd av utredningarna 
gjort bedömningen att marken är lämplig att 
bebygga och har därmed tagit planen vidare i 
planprocessen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del. 

2. Kommunen bedömer att det under anläg-
gandet eventuellt kan uppkomma störning 
men att det efter det inte bedöms särskilt san-
nolikt att bullernivåerna kommer överstiga 
ohälsosamma nivåer

3. Enligt den geotekniska rapporten som ut-
förts i samband med planförslagets framta-
gande föreslås att bortgrävning av lera sker i 
begränsade områden och endast av grundlägg-
ningsskäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt 
att återställning av mark utförs med material 
som har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas 
leran kvar så att grundvattnets trycknivå inte 
påverkas. 

4. Kostnaderna för genomförandet av projektet 
fördelas mellan exploatör och kommun i enlig-
het med ett exploateringsavtal. Kommunen be-
dömer att det finns ekonomisk bärighet i pro-
jektet med tanke på antal fastigheter som skulle 
kunna bildas och läget på dessa.

5. Se punkt 1.

6. Se punkt 1.

7. Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör 
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Fastighetsägarens synpunkter: 

sekvenserna av dessa ingrepps påverkan 
på grundvatten och vattenföringen i om-
rådet synes inte vara utredda i botten. Hur 
dessa ingrepp kommer att kunna påverka 
den befintliga bebyggelsens ”vattensitua-
tion” och risk för översvämningar synes stå 
skrivet i stjärnorna. Ni skriver ”Utfyllnader 
för byggnation behöver ske till nivån +3m 
vilket kan innebära försämrade dränerings 
och avrinning för angränsande bebyggelse.” 
En skrämmande formulering och ändå är ni 
beredda att gå vidare med ett sådant hög-
riskprojekt!! Dessutom är länsstyrelsens 
samrådsyttrande angående detaljplanen bl.a. 
ifrågasättande runt påverkan på den stora 
grundvattentäkten Solbergafältet samt att 
man ser stora risker med att ta bort ytlig ler-
jord eftersom det är höga grundvattennivåer 
och högt grundvattentryck i området. Det 
är förvånande att länsstyrelsens ifrågasät-
tanden inte tas på större allvar. Personligen 
skulle jag lyssna mer på länsstyrelsen än på 
en konsultfirma!
4. Förutom dessa risker för geologin i områ-
det blir grävningar och utfyllnader kostsam-
ma för kommunen och övriga ägarintressen. 
På toppen av detta tillkommer ombyggna-
tioner av brunnar och avloppssystemet i om-
rådet till följd av utfyllnaderna i området. 
Dessutom tillkommer kostnader för ett dag-
vattensystem! Finns det några ekonomiska 
kalkyler över detta projekt?
5. Ni skriver om avvägningar enligt mil-
jöbanken kapitel 3, 4 och 5. Här beskrivs 
”grundläggande bestämmelser för hushåll-
ning med mark-och vattenområden”, ”mark-
och vattenområden skall användas för det 
ändamål som de är bäst lämpade till” och 
”bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten för vissa områden (Öland ang-
es)”. Med hänvisning till våra punkter 3 och 
4 ovan kan vi inte se att era planer är fören-
liga med miljöbankens kapitel 3, 4 och 5. Ni 
planerar djupa ingrepp i ett strandnära om-
råde med stora grundvattenflöden.
6. Vi förespråkar det sk. nollalternativet 
kompletterat med åtgärder för att göra 

Kommunens kommentar:

kunna ge en mycket stor positivt nettoeffekt för 
områdets naturvärden.

8. Kommunen noterar synpunkten men 
kan samtidigt se på plankartan från gransk-
ningsskedet att det finns andra befintliga fast-
igheter som gränsar direkt till ny föreslagen bo-
stadsmark inom planområdet.  

9. Kommunen bedömer att det under 
anläggandet eventuellt kan uppkomma stör-
ning men att det efter det inte bedöms särskilt 
sannolikt att bullernivåerna kommer överstiga 
ohälsosamma nivåer. Kring pumpstationen 
som ligger norrut finns också risk för störande 
lukt och ett avstånd till den anläggningen bör 
hållas. 
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Fastighetsägarens synpunkter: 

området attraktivare för boende i den be-
fintliga bebyggelsen samt för besökande till 
området t.ex de som under sommarhalvåret 
cyklar och promenerar genom området.
7. Ni skriver ”Konsekvenserna bedöms bli 
måttliga på naturmiljöerna.” på sidan 22. 
Denna slutsats måste starkt ifrågasättas. Det 
nämns inte med ett ord om konsekvenserna 
för boende i den befintliga bebyggelsen. Det 
är genomgående för hela granskningshand-
lingen att konsekvenserna för den befintliga 
bebyggelsen minst sagt inte står i centrum 
och knappast omnämns. Vi anser att konse-
kvenserna för den befintliga bebyggelsen är
katastrofalt negativa.
8. Den planerade nybebyggelsen ligger be-
tydligt närmare vår fastighet Solberga 19:19 
än övriga befintliga fastigheter. Detta är oac-
ceptabelt för ägarna till Solberga 19:19.
9. Precis framför vår fastighet Solberga 19:19 
är en lekplats inplanerad. Denna kan inpla-
neras på ett mindre störande sätt t.ex längre 
norrut mot pumpstationen.

Vår förhoppning är att kommunen och ägar-
na till Solberga 3:1 tar sitt sunda förnuft till 
fånga och lägger ner dessa nybyggnationspla-
ner. Ni har lagt ner mycket arbete och spen-
derat mycket pengar på detta. Mitt intryck är 
att ju mer arbete och pengar som spenderas 
så framgår än tydligare vilka stora geologis-
ka risker som ni tar samt att motståndet från 
den befintliga bebyggelsen ökar än mer.
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18. Fastighetsägare till Solberga 3:1                                            
Fastighetsägarens synpunkter: 

Avgränsning av kvartersmark
”Den avgränsning som nu skett av kvarters-
mark inom Solberg 3:1 är acceptabel. Någon 
minskning av denna får dock ej göras då detta 
ej skulle möjliggöra tomtavstyckning, min 
1.000 kvm, i den omfattning och tomtut-
formning som önskas (totalt 13 tomter). 
Tänkt tomtavstyckning bör illustreras på 
plankartan för att förtydliga detta.
Vi bedömer dock att reglering av nivåskill-
nader (se nedan), med tanke på begränsade 
tomtytor, kan blir svår att genomföra i prak-
tiken. Vi syftar då på tomter mot norr samt 
de tomter som vetter mot plangränsen i söder. 
Därför förordar vi att de ”remsor” av NATUR 
som omger tomterna utförs som kvarters-
mark, vilken prickas.

Vi kan också notera att det som föranlett 
minskningen av kvartersmarken från samråds-
skedet, är den bef pumpstationen. I BEAB:s 
yttrande återfinns dock inget krav på att 
justera kvartersmarken?”

Kommunens kommentar:

Kommunen kommer inte justera avgränsning-
arna inför antagande av detaljplanen. 
Kommunen undviker att redovisa tomtindel-
ning på plankartan då det kan leda till miss-
tolkningar och cementera tankar som riskerar 
att inte fullföljas.  
Naturmarken behålls inför antagandet då kom-
men vill skapa ett respektavstånd till de boen-
de och de som rör sig på gång och cykelstigar. 
Prickmark skapar dessutom möjlig yta för At-
tefallshus och det går inte hand i hand med ett 
respektavstånd till de som rör sig i området.   
Justeringen av kvartersmark har kommit av 
diskussioner med BEAB. De är en viktig part i 
framtagandet av detaljplaner i Borgholms kom-
mun då de står för skötsel m.m. av många de-
lar som ingår i en plan och kommunen har en 
kontinuerlig dialog under arbetets gång.
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Fastighetsägarens synpunkter: 

Reglering av tomthöjder och byggnation ”På 
ett flertal punkter i samrådsredogörelsen 
kommenterar kommunen synpunkter om 
markhöjder (bef och nya). Bl a nämns att 
”marknivåer finns angivna på plankartan” och 
att ”noggranna mätningar gjorts”. Vissa bef 
höjder finns angivna men ej ev krav på nya 
marknivåer. Om frågan är så viktig, i kombi-
nation med att golvnivåer regleras, bör detta 
förtydligas på plankartan.
Vidare anser vi att begreppet ”lägsta grund-
läggningsnivå” är oklart. Justeras till ”lägst nivå 
färdigt golv.”
Reglering/huvudmannaskap för natur ”Detalj-
planen medger delat huvudmannaskap. Det är 
dock endast de nya lokalgatorna som fått ”a2”
dvs enskilt huvudmannaskap. Vi förordar att 
de områden med ”naturmark” som omger 
bebyggelsen lämpligen ligger under enskilt hu-
vudmannaskap. Övriga naturområden, i prin-
cip de som ligger norr/nordost om gc-vägen, 
bör dock vara under kommunalt huvudman-
naskap. Förutsättningar för ”relevant” skötsel 
blir större så.”
De områden vi avser är skrafferade på bifogad 
bilaga.

Kommunens kommentar:

Kommunen följer Länsstyrelsens riktlinjer vad 
gäller lägsta nivå för att anlägga bl.a. bostäder 
och har en bestämmelse på plankartan som 
tydligt visar vad som gäller vid anläggande av 
byggnader. Lägstanivån gäller lägsta grundlägg-
ningsnivå och ska vara 2,8 meter. Med lägsta 
grundläggningsnivå avses den understa delen 
av t.ex. en platta på mark, se bild nedan som är 
tagen ur Länsstyrelsens dokument, Fysisk pla-
nering i Kalmar län med hänsyn till ett föränd-
rat klimat – Rekommendationer för strandnära 
byggnationer.
 
De ytor som är skrafferade på bifogad karta i 
yttrandet är markerade med a1 på plankartan 
vilket innebär att det ska vara kommunalt hu-
vudmannaskap.  
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19. Fastighetsägare till Solberga 3:78                                                         
Fastighetsägarens synpunkter:

Har via media kollat in vad som andra havsnära 
kommuner tillåter nybebyggelse på. Bland an-
nat kommun i Skåne befarar att havsnivån på 
västkusten och östersjökusten upp över Stock-
holm kommer att höjas. Då är inte eventuella 
stormar inräknade. Bör då Borgholm kommun 
tillåta bebyggelse.   

Fortfarande så förstår vi inte hur det är tänkt 
med vattnet som kommer att bli stående mel-
lan vårt hus och den nära bebyggelsen när det 
slka forslas bort lera mm och sedan fyllas upp 
med annat material till godkänd nivå. Önskar 
få förslag på detta då vår tomt är gansla vatten-
sjuk på vårarna. 

Vi har sommaren 2018 haft ängshökar som 
häckat i området vid havet. Dessa är starkt ho-
tade fåglar som vi måste värna om. 

Även den fridlysta hasselsnoken finns på vår 
tomt och intilliggande områden. Hassselsno-
ken är upptagen och skyddas genom EU:s ha-
bitatsdirektiv och Bernkonventionen i Sverige. 
Upptagen på den nationella röda listan (VU). 
Hoppas Borgholm kommun tar detta i beak-
tande. 

Ser inte varför det finns behov av havsnära per-
manenta byggnader, då klimatförändringarna 
hänger över oss. 

Kommunens kommentar:

Kommunen följer de riktlinjer gällande be-
byggelse i strandnära lägen som tagits fram av 
Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 
kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas. 
Den befintliga bebyggelsen påverkas inte 
nämnvärt om dränering och avvattning utförs 
enligt rekommendationer i dokumentet ”Rap-
port – Geoteknik och dagvatten. Dock måste 
mer detaljerade handlingar och beskrivningar 
tas fram före själva anläggandet.    
Endast två mindre ingrepp ska göras i områ-
dets stenmurar. Ett i söder för att binda ihop en 
gångstig mellan de båda bostadsområdena och 
ett föra att tillgodose tillfart för underhållsfor-
don till dagvattendammen,  men i övrigt läm-
nas stenmurar i området orörda så de kan fung-
era som hemvist för olika djur, exempelvis orm.
Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden.
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20. Fastighetsägare till Solberga 3:82                                                           
Fastighetsägarens synpunkter:

Solbergamarken är delvis en våtmark och där-
med låglänt och vattensjuk på angränsande, 
redan bebyggd mark. Flera stugägare har ut-
tryckt nyanserade och välgrundade farhågor 
om stigande vattennivåer i redan bebyggda 
Solbergaområden, speciellt det sydöstra!

FLERA AV KOMMUNENS UTREDNING-
AR MEDGER RISKER FÖR VATTEN 
ÖVER MARKNIVÅ AV OLIKA ANLED-
NINGAR!

I sina bemötanden till samrådsyttranden åter-
kommer företaget Structor gång på gång till att
dränering och dagvattenbortledning måste ge-
nomföras väl och enligt plan, underförstått att 
i annat fall risk för översvämning finns! Vem 
garanterar att detta utförs på ett korrekt och 
kompetent sätt? Vem blir ansvarig för dräne-
ringen, kommunen eller exploatören? Kan 
man garantera att exploatören sköter denna 
uppgift på ett samvetsgrannt sätt?
Jag tror att vattenfrågan och även risk för 
marksättning fortfarande ger upphov till oro 
hos flera stugägare i området.

Dessutom verkar avloppsnätet i östra delen av 
området underdimensionerat, ledande till tid-
vis utflöde av avlopp (även med fast substans) 
och dålig lukt! Kommunen skriver att kapaci-
teten vid reningsanläggningen i Borgholm ska 
ökas på längre sikt då det krävs stora investe-
ringar. Frågan är av så stor vikt att man kan 
fråga sig om det är ansvarsfullt att i mellanti-
den laborera med smärre hjälplösningar som 
t.ex. igensättning av brunnar och lita på att 
bräddning då kan ske vid strandlinjen?! Lukt 
och exkrementrester vill man inte ha någon-
stans i området!

Man kommer att försöka bevara våtmarken 
men förlorar ett större sammanhängande na-
turområde för friluftsliv som verkar vara viktigt 
inte bara för dom boende i området men också 
för många turister som cyklar, promenerar, och 

Kommunens kommentar:

Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 
kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas.

De flesta befintliga byggnader i området är 
grundlagda med plintar som nedförts till fas-
tare jordlager eller mot berggrund. Eventuella 
sättningar kommer därmed inte att påverka 
dessa konstruktioner.

Inom planområdet är markytanslutning för 
flack (1:40 till 1:200) och lösa jordlagers mäk-
tighet för liten för att det ska finnas risk för 
skred.

Dagvattendammar och groddammar kommer 
att anläggas innan bostäderna då dagvatten 
från den nya byggnationen måste samlas upp 
någonstans. Detta måste göras av exploatören 
och dräneringen måste också utföras av exploa-
tören. 

Möjlighet för bräddning är något som alltid 
måste finnas och sker endast ett par gånger 
per år. Vid kraftiga skyfall eller vid stopp i av-
loppsledningar måste det gå att kunna tömma 
systemet så att avloppsvatten inte tränger upp i 
boendes källare och orsakar stora skador. I plan-
beskrivningen står att lukt och visuellt synbara 
spår till följd av bräddningen, som i dag sker 
via fem brunnar längs med den gångväg som 
går norr ut genom mitten av området, på kort 
sikt ska lösas genom ledas ut i en uppsamlings-
damm ute vid strandkanten. De fem brunnarna 
kommer att sättas igen och det kommer endast 
finnas ett utlopp som alltså kommer mynna ut 
i en uppsamlingsdamm. På längre sikt måste 
avloppsledningarna ersättas med nya då nätet 
idag är underdimensionerat och belastningen 

257



42

                Granskningsutlåtande 
Solbergamarken 

2019-09-09
Dnr: S 2015-231

Kommunens kommentar:
joggar igenom t.ex. på gångstigen ost-
väst, söder om pumphuset. Även MÄNGDEN 
av djur- och ev. växtliv kommer att påverkas. 
Kommunen skriver i sin sammanfattning att 
det är dess politiska uppfattning och ställnings-
tagande att Borgholms och Köpingsviks kom-
mun ska ges möjlighet att växa. Det är inte
säkert att kommunen har underlag bland med-
borgarna för sin uppfattning! Det är ställvis 
oerhört tät bebyggelse redan nu hela sträckan 
mellan Borgholm och Köpingsvik och Solberga 
är det sista lite större sammanhängande grön- 
och friluftsområdet. Att behålla detta istäl-
let för att inskränka det kan innebära mer för 
kommunens ekonomi och goodwill hos turis-
ter och lokalbefolkning än 12 nya stugägare på 
dom planerade tomterna.
Att detta grönområde är av största betydelse 
för oss redan boende i området har lyfts fram 
tidigare många gånger och tål att understrykas 
igen! Beträffande djurliv har mest grodornas 
fortlevnad i området uppmärksammats men 
även närvaro av hasselsnok har dokumenterats
med foto förra året och denna art har ett så stort 
naturvärde att närmare översyn av dess möjliga
överlevnad i ett exploaterat område blir påkal-
lat!

Sist och sannolikt viktigast är det förhållandet 
att jag är 1/4 delägare till Solberga 3:1 och enl.
Samäganderättslagen är exploatering lagstri-
dig om en delägare motsätter sig denna (varje 
delägare har s.k. vetorätt)! Jag påpekade detta 
för kommunen redan 2017 men finner nu an-
ledning att påminna om det igen! Det är min 
definitiva avsikt att följa upp att lagen efterlevs!

på reningsverket i Borgholm är för stort, men 
en möjlighet till bräddning måste alltid finnas.

Endast två mindre ingrepp ska göras i områ-
dets stenmurar. Ett i söder för att binda ihop en 
gångstig mellan de båda bostadsområdena och 
ett föra att tillgodose tillfart för underhållsfor-
don till dagvattendammen,  men i övrigt läm-
nas stenmurar i området orörda så de kan fung-
era som hemvist för olika djur, exempelvis orm.
Naturvärdesinventeringen pekar ut flera intres-
santa naturtyper samt olika insekter- och djur-
arter som finns i omra

Kommunen har ingen avsikt att exploatera den 
mark de inte själva äger. Dock har kommunen, 
via planmonopolet, möjlighet att detaljplane-
lägga mark som de själva inte äger. 

Fastighetsägarens kommentar:
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21. Fastighetsägare till Solberga 19:16                                                         
Fastighetsägarens synpunkter:

Detta gäller synpunkter på byggplanerna på 
Solberga 3:1.
Jag har läst igenom alla utredningar som är 
gjorda och dessa visar enligt våran mening att 
det inte är lämpligt att bebygga och det står hel-
ler ingenstans i handlingarna att det är lämplig 
mark att bygga hus på. Det är av särskilt tre 
anledningar, för det första ligger marken 2,5m 
över havet och kravet är från kommunen och 
även länstyrelsen 3m och i utredningen visar 
det att det är c:a 30cm jordlager och sedan 
c:a 1-1,3m lera som är väldigt kompakt, vid 
byggnation måste enligt kommunen all lera 
schaktas bort och ersättas med annat bärlager 
som inte är lika kompakt som leran, vilket i sin 
tur innebär att vattengenomströmningen från 
klinten ökar vesäntligt, och detta kan innebä-
ra att marken ovanför och söder om området 
kommer att börja röra på sig, detta skulle bli 
katastrof för oss fastighetsägare och stora er-
sättningskrav på kommunen.
För det tredje är det ju så att i detta område 
finns skyddade djurarter och även rödlistade 
arter och ovanliga och skyddade orkidéer, vad 
jag vet så har länstyrelsen ställt frågan till kom-
munen om hur de har tänkt sig att exploatera 
marken så att dessa arter har någon möjlighet 
att överleva, vid en bebyggelse på detta område 
finns inte en chans att dessa arter kan över-
leva, det är ett strövområde och parkområde, 
det enda som finns kvar mellan Borgholm och 
Köpingsvik och detta lilla området bör skötas 
och bevaras.
Dessutom är det så att jag och min mor byggde 
detta hus med tanke på havsutsikten, det var
1983 och då fanns inga planer på exploatering 
på området och tack vare det har alla berörda 
som blir av med havsutsikten rätt att kräva 
ersättning för det minskade marknadsvärdet 
inom 2år. Kommer länstyrelsen ändå att säga 
ja till den nya detaljplanen kommer detta att 
överklagas till länstyrelsen och hjälper inte det 
kommer vi i föreningen att gå vidare.

Kommunens kommentar:

Kommunen har med stöd av utredningarna 
gjort bedömningen att marken är lämplig att 
bebygga och har därmed tagit planen vidare i 
planprocessen.

Enligt den geotekniska rapporten som utförts 
i samband med planförslagets framtagande 
föreslås att bortgrävning av lera sker i begrän-
sade områden och endast av grundläggnings-
skäl, alltså endast där ett hus ska stå, samt att 
återställning av mark utförs med material som 
har låg genomtränglighet. I övrigt lämnas leran 
kvar så att grundvattnets trycknivå inte påver-
kas.

De flesta befintliga byggnader i området är 
grundlagda med plintar som nedförts till fas-
tare jordlager eller mot berggrund. Eventuella 
sättningar kommer därmed inte att påverka 
dessa konstruktioner.

Inom planområdet är markytanslutning för 
flack (1:40 till 1:200) och lösa jordlagers mäk-
tighet för liten för att det ska finnas risk för 
skred. 

Den befintliga bebyggelsen påverkas inte 
nämnvärt om dränering och avvattning utförs 
enligt rekommendationer i dokumentet ”Rap-
port – Geoteknik och dagvatten”.  

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del.   
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Kommunens kommentar:

Gällande utsikten så står kommunen fast vid 
den kommentar som lämnades vid samråds-
skedet, det vill säga att, kommunen är medve-
ten om att flertalet fastighetsägare kommer att 
få en väsentlig förändring av utsikten mot Kal-
marsund. Kommunens uppfattning är dock, 
efter granskning av olika rättsfall, att boende 
inte äger rätten till sin utsikt, vare sig det är 
förändrad utsikt mot öppet markområde eller 
vatten. Kommunen kan därför inte se att det 
finns någon rätt att kräva ersättning utifrån 
detta skäl. 
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22. Fastighetsägare till Solberga 19:13                                                         
Fastighetsägarens synpunkter:

Vi har lite synpunkter på bygget av det nya 
området vid Solbergamarken.

Den lilla bit av skog, där ni vill bygga, är den 
sista som vi har kvar mellan Köpingsvik och
Borgholm. Vi är alla måna om djuren som 
finns i detta område. Både rådjur med sina 
kid, fåglar, paddor och hasselsnoken som vi 
sett vid ett flertal tillfällen kommer att för-
svinna.
Vägen som ni planerat att använda kommer 
ge ökad trafik vid upp och nedfarten till väg 
136.
Redan idag är det problem sommartid vid 
den utfarten. Hur tror ni det blir då med ännu 
fler bilar?
När vi ändå pratar om vägen så är det en frå-
ga som vi gärna vill ha svar på.
Hur kan kommunen bara lägga beslag på 
Rödstensgatan, en gata som ägs av vår grann
stugförening och som vi 1994 betalade nytt-
janderätten av till Björn Hildebrand?? Detta 
i samband med en förrättning som lantmäte-
riet gjorde.
Vi tycker att detta som ni ska genomföra 
kommer att förstöra vårt fina sommarstuge-
område.

Kommunens kommentar:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse inom området men också att 
iordningställa ett våtmarksområde inom områ-
dets norra del. Tanken är att bostadsmarken ska 
finansiera ett främjande av våtmarksområdet 
inom planområdets norra del.

Naturvärdesinventeringen pekar ut flera in-
tressanta naturtyper samt olika insekter- och 
djurarter som finns i området. Den samlade 
bedömningen som kommer av inventeringen 
är dock att husbyggnation är möjlig inom vissa 
områden och det i kombination med en ge-
nomtänkt skötsel av naturmarken bör kunna ge 
en mycket stor positivt nettoeffekt för områdets 
naturvärden.

Gällande Rödstensvägen så har kommunen 
via planmonopolet möjlighet att planlägga 
marken inom kommunen. Kommunen gör 
bedömningen att den tillkommande trafiken 
är hanterbar för området då endast ca 11 ny 
fastigheter kommer att tillkomma inom den 
östra delen av planområdet. Sommartid är det 
mycket trafik runt och förbi Köpingsvik men 
bedömningen är att den trafikökning som 
tillkommer i och med de nya bostäderna inte 
kommer förvärra de problem som redan finns 
kring väg 136 idag. 
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Revideringar inför granskningsskedet

Plankartan revideras enligt följande:

- Bestämmelse om upphävande av strandskydd ändras för att endast omfatta mark för GATA 
och V inom nordvästra planområdet. 
- Planbestämmelse om villkorat startbesked tas bort då den saknar lagstöd
- Nya markområden för planbestämmelsen E tillkommer för dagvattendamm och damm för 
bräddning.  
- Bestämmelse om våtmark tas bort. Ersätts med bestämnmelse om E-område för dagvatten-
damm.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER

Thoomas Nilausen  Heléne Wertwein  Magnus Juhlin
planarkitekt   miljöinspektör   plan- och byggchef
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4Antagandehandling

Sammanfattning
Solbergamarken är ett grönområde som 
idag används för rekreation. I väster är 
marken öppen och relativt sank. I öster 
består marken av tät skog. 

Planförslaget innebär att området 
förtätas med bostäder i söder. Marken 
närmast vattnet iordningställs med ett 
våtmarkssystem. Det nya våtmarksområdet 
planeras bli en attraktiv parkmiljö för 
närboende. 

Översiktskarta

Planområde

Borgholm

Planområde

Borgholms kommun

Köpingsvik
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5Antagandehandling

Detaljplaneprocessen
Denna handling, planbeskrivningen, ska underlätta förståelsen för planförslagets 
innebörd och redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen 
ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan. I 
beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts 
motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Detaljplanen (plankartan) är 
däremot juridiskt bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

Planprocessen befinner sig nu i antagandeskedet som är det sista steget i processen till 
en antagen detaljplan. 

Inkomna synpunkter under granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande. I 
redogörelsen redovisas samtliga inkomna synpunkter och kommunen har tagit ställning 
till ändringar av planförslaget inför antagandeskedet.  Det görs endast minde justeringar 
och redaktionella ändringar innan planförslaget slutligen antas av politikerna.

Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för utökat 
planförfarande.

Utökat planförfarande:

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT
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6Antagandehandling

1. Planens syfte
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i området. Syftet är 
även att iordningställa ett större våtmarkssystem i den norra delen av planområdet.

2. Plandata
Planområdet är beläget mitt emellan Borgholm och Köpingsvik. Området avgränsas av 
Kalmarsund i norr. Området består av ett grönområde som omgärdas av kringliggande 
bostadsbebyggelse. Området utgörs av ca 18 hektar. Fastigheten Solberga 3:1 ägs av ett 
antal privatpersoner som är exploatörer i detta planärende. Kommunen äger fastigheten 
Tings Ene 1:14. 

3. Förutsättningar
Historik
Köpingsvik har en långgrund och väl skyddad hamn där platsen varit idealisk som 
handelsplats. Under vikingatiden fanns här en marknadsplats med anor från 700-talet. 
I slutet på 1100-talet byggdes ett torn med en ringmur på den plats där Borgholms 
slott finns idag. I modern tid utvecklades Borgholm från ett fiskeläge till stad med 
stadsrättigheter år 1816. I slutet på 1800-talet blev Borgholm en kurort och turisterna 
kom via båt till staden. 

Planområde
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7Antagandehandling

Utsikt mot vattnet från bostäder söder om Solbergamarken        Flerbostadshus väster om Solbergamarken

Bostadshus väster om Solbergamarken                      Bostadshus i söder med panoramafönster mot Kalmarsund

Vid sekelskiftet tog turismen fart och ett pensionat byggdes i Köpingsvik under 1920-talet. 
Efter invigningen av Ölandsbron i början på 1970-talet etablerades campingplatser på 
Öland varav ett flertal vid Köpingsviks sandsstrand.

Bebyggelse
Bostäderna runt Solbergamarken har successivt byggts ut sedan 70-talet. En majoritet 
av bebyggelsen närmast grönområdet är fritidshus.  En stor andel av husen runt 
Solbergamarken byggdes under 80- och 90-talet som enklare fritidshus på plintgrund. 
Under åren har dessa successivt försetts med både uterum och altaner. 

Det finns även ett antal hus som byggts under 2000-talet i modern stil. Längs den 
södra delen av området finns ett flertal hus med stora panoramafönster med utsikt över 
Kalmarsund. 

I södra delen av Ålfiskaregatan finns ett relativt stort område med flerbostadshus som 
byggdes under 90-talet. Dessa bostäder är hyresrätter och  används som åretruntboende. 

Trafik
Anslutning till området sker via väg 136 till Sjöstugevägen eller Rödstensgatan. 
Båda infarterna är utformade med vänstersvängande fält. Området nås genom mindre 
trafikerade lokalgator. Österifrån kan området även nås via en grusväg utmed kusten. 
Ålfiskaregatan fungerar som en matargata med funktionen att mata andra gator med 
trafik. Vid Rödstensgatan, strax söder om Badgatan finns en bom som enbart är nedfälld 
sommartid. Bommen används för att stoppa genomfartstrafik ner till stranden. Ungefär 
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500 meter från planområdet finns busshållplats med bussturer till norra Öland samt i 
riktning söderut mot Borgholm och Kalmar. 

Strax söder om planområdet finns den gamla banvallen där det idag går en cykelväg 
mellan Borgholm och Köpingsvik.

Kommunal och kommersiell service
Planområdet är beläget drygt två km utanför Borgholms centrala delar och ca 1,5 km 
utanför centrala Köpingsvik. Gränsen mellan tätorterna går tvärs igenom området. I 
Borgholm finns kommunens största serviceutbud, både kommunal- och kommersiell 
service. Bl.a. finns det: livsmedelsbutiker, hälsocentral, förskolor, skola 1-9. Det finns 
även en gymnasieskola med inriktningar inom hotell och restaurang. I Borgholm finns 
ett stort handels- och restaurangutbud. 

I Köpingsvik finns det en livsmedelsaffär och ett bageri som har öppet året runt. 
Längs hela bukten i Köpingsvik finns ett antal campinganläggningar där samtliga har 
kioskverksamhet. Under sommaren finns ett flertal restauranger i samhället. En av dessa 
har öppet året om. Sommartid finns ett flertal klädesbutiker samt annan kommersiell 
handel. I Hela Köpingsviksområdet finns det rum och stugor för uthyrning.

Mark och vegetation
Området består av högvuxen friskäng och strandskog. Friskäng är öppna ängsmarker 
med fuktiga markförhållanden. Friskängen i öster är artrik och fri från buskar. Den 
västra delen är mer högvuxen och till stora delar igenvuxen med busksnår av främst slån, 
rosbuskar och skogskornell. Skogen i den östra delen av planområdet är förmodligen 
gammal åkermark som vuxit igen. Det finns ett flertal äldre ekar i skogen. Det finns även 

Bild på Laxgatan                                                                   Skogsområde på fastigheten Tings Ene 1:14

Vy från förlängning av Gäddstigen           Solberga hamn            
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enar samt inslag av tall. Den täta undervegetationen består av en, slån, rosbuskar och 
ekskott. Strandskogen upplevs som snårig och ogenomtränglig. Områdets naturvärden 
skulle kunna ökas genom röjning och återupptagen hävd.

Området sluttar ner mot havet och har en höjdnivå på ca +3 meter över havsytan vid 
befintlig bebyggelse på Mörtstigen, Gäddstigen och Stenstigen. Genom området, i 
väst – östlig riktning finns en gammal strandvall. Området kan tidigare ha varit en 
havsvik vilket kan förklara varför området är så pass sankt.

Artskydd
Initialt i planarbetet togs en naturvärdesinventering fram som visade att det fanns arter i 
området kopplade till EU:s art- och habitatdirektiv. Länsstyrelsen lämnade beskedet att 
ytterligare utredningar krävdes för att visa påverkan på dessa arter vid en byggnation. 
I en fördjupad utredning för arter kopplade till art- och habitatdirektivet,  framkom 
att långbensgrodan (särskilt hotad) finns i området och en särskild utredning för 
långbensgrodan togs fram.

I samtliga utredningar anges att dessa arter skulle komma att trivas bättre i området 
om buskskiktet röjs upp. Enligt den lagstiftning som finns idag, gjorde Länsstyrelsen 
bedömningen att en planläggning av området för bostäder är möjlig. Ny bebyggelse 
måste dock ta hänsyn till de åtgärder som krävs för att arterna fortsättningsvis skall trivas 
i området. Några av åtgärderna är att det krävs sk. grönsläpp vilket innebär gröna stråk 
mellan Solbergamarken och ut till andra gröna närområden. En tunnel under väg 136 
skulle innebära att arterna kan ta sig vidare söderut. För att säkerställa ett genomförande 
av åtgärderna håller kommunen på och upprättar ett exploateringsavtal med exploatören.

Vy över Solbergamarken från det sydvästra hörnet av planområdet
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Samtliga utredningar finns tillgängliga på kommunens hemsida samt på 
kommunledningsförvaltningen.

Stenmurar
Stenmurar tillhör de mest påtagliga lämningarna i kulturlandskapet och vittnar om 
gångna tiders odlingslandskap. Murarna har höga naturvärden med en viktig funktion i 
ekosystemet. De utgör livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningsvägar för flera växt- och 
djurarter. 

Inom planområdet finns det en lång stenmur som löper längs med fastighetsgränsen 
mellan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. Inom närområdet finns det rester av stenmurar 
som vittnar om tidigare ägogränser samt ett äldre odlingslandskap. 

Fornlämningar
I samband med samrådsskedet av detaljplanen gjordes en kulturhistorisk utredning. 
Utredningen visar att området tidigare utnyttjats för fiske, bete och viss odling. Under 
förhistorisk tid har huvuddelen av området legat under vatten eller varit vattensjukt. I 
anslutning till  det sydöstra hörnet har det funnits ett gravröse som undersöktes  och togs 
bort 1974. Vid undersökningen visade det sig även finnas bosättningsspår. I samband med 
granskningskedet gjordes ytterligare en kulturhistorisk utredningen med schaktningar i 
området. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Utredningarna finns tillgängliga på 
kommunen. 

Radon
Inom planområdet finns ingen radonmätning registrerad. I närområdet har enstaka 
radonmätningar genomförts punktvis som visar på 30-1500 bequerel per kubikmeter. 
Vid Radonvärden som överskrider 200 bequerel per kubikmeter, bör åtgärder vidtas. 
Det är inte ovanligt att radonvärden skiljer sig mycket åt på Öland med punktvis 
förhöjda värden. Anledningen är att radon sprider sig genom sprickor och håligheter 
i berggrunden via grundvatten och jordluft genom marklagren. Alunskiffer har höga 
radonhalter. Andra skifferarter har låga till normala radonhalter. I ett bälte längs med 
landborgskanten underlagras lerskiffern och kalksten av alunskiffer. Alunskiffern kan gå 
i dagen där de överlagrande bergarterna knäckts. Inom planområdet finns därmed risk 
för problem med höga radonhalter. 

Stenmur inom planområdet
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Geologiska formationer vid Borgholm och Köpingsvik                    

Borgholm

Köpingsvik

Planområde

Geologi
Inom planområdet är jordlagret tunt med underliggande lerskiffer, ca 90-125 cm under 
markytan. Jordlagret består överst av morän och därunder finns ett varierande tjockt lager 
av lera. Markytan inom området lutar svagt mot norr och Kalmarsund med varierande 
nivåer mellan 0,6 m till 0,8 m i norr och i söder mellan 3,1m till 3,4 m.

Geologiska undersökningar har genomförts som visar på att markens översta jordlager 
i den västra delen av Solbergamarken (Solberga 3:1) består av organiskt material. Detta 
är det material i marken som främst består av växter som ännu inte brutits ner. Under 
det organiska materialet finns det ett lager med lerjord. Lera är uppbyggt av mycket små 
korn och mellan dessa finns det hålrum som helt eller delvis är fyllda med vatten. Vattnet 
som rinner igenom Solbergamarken kommer söderifrån och rinner ut mot havet. Vattnet 
kan inte tas upp av lerjorden och därför finns det synligt vatten i marknivå. Lerjorden 
och den stora vattenmängden har gett området dess våtmarkskaraktär.

För att kunna bebygga marken behöver lagret med lerjord tas bort och fyllas upp 
med lämpligt fyllnadsmaterial såsom sprängstensmassor. Lagret som behöver tas 
bort är ca 1 meter djupt. För att kunna bygga på en marknivå som klarar av framtida 
havsnivåhöjningar, behöver marknivån sedan höjas till en marknivå som är minst 2,8 
meter över havsytan. Stora delar av området ligger på en lägre höjd och därför kommer 
det att krävas en mycket stor mängd fyllnadsmaterial för att kunna bebygga området. 
På den östra delen av Solbergamarken (Tings Ene 1:14) är markförhållanden annorlunda 
och jordlagret består av sand. Under marken finns det ett mycket stort vattenflöde med 
grundvatten. Den stora vattenmängden innebär inget hinder för byggnation och vattnet 
kan ledas bort via ledningar. 

Översvämning
Enligt uppgifter från SMHI sker en successiv ökning av jordens medeltemperatur och 
nederbörd. Temperaturökningen innebär även en ökad temperatur i våra hav vilket för 
med sig att havsnivån höjs. Vattnets volym ökar eftersom varmt vatten tar mer plats 
än kallt vatten. Orsaken till att vattenmängden ökar är framförallt smält glaciärvatten 
och vatten från smältande isar från fast underlag. Med en stigande havsnivå följer 
konsekvenser för samhället och miljön. Bebyggelse vid kusten kommer att drabbas av 
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en förändrad kustlinje. Grundvattnet kommer att stiga vilket innebär att det tekniska 
systemet med ledningar och vägar kommer att ta skada.  

I den södra delen av planområdet ligger marknivån på 3 meters höjd över havet. Området 
sluttar ner mot vattnet och i mitten av området (vid pumphuset) går marknivån upp något 
och ligger på ca 2 meters höjd över havet. Länsstyrelsens riktlinjer om rekommenderad 
grundläggningsnivå för nya bostadshus ligger på + 2,8 meter. Kommunen följer 
Länsstyrelsens riktlinjer.

Vatten och avlopp
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. Borgholm 
Energi AB (BEAB) är huvudman för det allmänna nätet. Ledningar för vatten- och 
avlopp (VA) följer Gäddstigen söderifrån och når fram till pumphuset mitt i området. 
Dessa ledningar är mycket tryckkänsliga vilket måste beaktas vid eventuell framtida 
schaktning i närheten. Påpekas bör även att det kan förekomma lukt kring pumphuset som 
finns på platsen idag beroende på belastning, flöden och vintd etc. Ledningar för vatten 
och avlopp ligger också i den gång- och cykelväg som genomkorsar Solbergamarken i 
väst- östlig riktning. Det finns även en vattenledning från Badgatan som löper parallellt 
med kustlinjen. 

En utbyggnad av VA-nätet är fullt möjlig och enligt BEAB finns det goda förutsättningar 
för detta i området. BEAB har en pumpstation som är dimensionerad för en utbyggnad i 
området.  Solbergamarken har en bra lutning av marken i förhållande till pumpstationen. 
Markförhållanden innebär dock att en utbyggnad kan komma att bli mer komplicerad 
än om marken varit torr. Befintliga brunnar och beteckningar som finns måste höjas om 

Höjdkarta över Solbergamarken
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utfyllnad av området sker. Det planerade våtmarksområdet skapar förutsättningar för 
ett bra omhändertagande av dagvatten från gata och fastigheter. Det finns en del privata 
dagvattenledningar som måste dräneras vidare genom området.
Kommunen har låtit ta fram en vattenbalansberäkning som visar inkommande och 
utgående vatten. Beräkningen bifogas handlingarna och finns tillgänglig på kommunen.

Bräddning
En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av att 
ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad 
VA-systemet klarar av. Bräddning sker framförallt i samband med kraftigt regn och 
snösmältning eller vid höjda vattennivåer i samband med storm och sker endast under 
ett fåtal tillfällen under ett år.
Från det befintliga pumphuset som finns inom området idag går en spillvattenledning 
föresedd med sex brunnar norr ut till Kalmarsund. Brunnarna som finns längs ledningen 
andvänds idag för bräddning då behov uppstår. Avloppsvattnet som töms ut vid 
bräddningen är ofta kraftigt utspätt med regnvatten men det kan ändå skapa en olägenhet 
för de som rör sig i området då det kan förekomma lukt och rester från nedspolat skräp. 
På kort sikt ska Borgholms Energi, som är ansvariga för ledningen, sätta igen de 
brunnar som löper längs ledningen och istället låta bräddningsvatten mynna ut i en 
invallad damm som ska anläggas vid strandlinjen. På längre sikt ska kapaciteten vid 
reningsanläggningen i Borgholm ökas för att minimera tillfällen för bräddning men då 
det krävs stora investeringar är det än så länge ett framtida projekt. 
Det måste dock alltid finnas möjlighet för bräddning då andra oförutsedda händelser kan 
sätta stopp i ledningar och orsaka översvämning av t.ex. källare och gator.

Befintligt dagvattendike i den västra delen av Solbergamarken

275



14Antagandehandling

Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak och hårdgjorda ytor. Inom 
planområdet finns det inga dagvattenledningar och därmed sker infiltration av dagvatten
på varje fastighet. 

I dagsläget avleds nederbörden som faller i området till två dagvattendiken utmed 
områdets västra och östra utkanter. Det östra diket går ut i våtmarken och det västra diket 
till Kalmarsund. Sannolikt sker också till viss del avrinning av uppträngande markvatten 
genom dikena.

Dagvattennätet är mycket begränsat i området. Enbart vissa delar av angränsande 
bebyggelse har dagvattenlösning för fastighet/och gata som leder till öppna diken och 
vidare ut i sundet. På övriga fastigheter sker lokalt omhändertagande via LOD genom 
infiltration på egna fastigheten. Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för 
dagvatten. 

Ytvattenavrinningen sker norrut mot de öppna dikena i nordöstra och östra delen av om-
rådet och vidare ut mot det låglänta området närmast stranden som är av våtmarkskaraktär. 
Även  från högre belägna områden i söder och öster är tillrinningen till området stor. 
Tunna jordlager och högt vattentryck i berget gör infiltrationskapaciteten dålig och vattnet 
trycks upp i marken. Troligen sker även en utströmning av grundvatten i området. De 
norra delarna av planområdet fungerar idag som ett vattenuppehållande/magasinerande 
och renande system på ca 8 ha, på +0,5 höjd, innan vattnet når Kalmarsund. 

Sammanfattning av dagvattenutredning och geoteknisk utredning
Planområdets ytavrinning, radonförekomst samt geologiska och hydrogeologiska 
förhållanden har utretts och finns beskrivna i en rapport om geoteknik och dagvatten 
(Structor, 2017).  Utredningen innehåller även ett översiktligt förslag till dagvattensystem.
Nedan följer en sammanfattning av utredningarna.

Avrinningsområdets yta är drygt 11 ha, varav drygt 5 ha naturmark. Beräkningarna har 
utgått från en dimensionerad regnintensitet med återkomsttid på 10 år. Utjämnings-
dammen behöver då ha en volym på drygt 800 kubikmeter. Dimensionerat flöde till 
systemet är ca 18 l/s. 

Dränering för att grundlägga byggnader och vägar ska inte utföras så att grundvattennivån 
stiger ovan nuvarande markyta, men inte heller sjunka under nuvarande nivå.

Utfyllnader för byggnation behöver ske till nivån +3m vilket kan innebära försämrade 
dränerings- och avrinningsmöjligheter för angränsande bebyggelse. Förebyggande är att 
materialet håller tillräckligt dränerande egenskaper och dräneringsstråk.

Dräneringsvattnet från området måste inte ledas till dagvattendamm. Alternativt kan det 
ledas ut på markytan nedströms dagvattendamm för infiltrering i mark. 
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Avskärande dräneringsstråk krävs i den södra delen av området så att tillkommande 
vatten söderifrån kan ledas bort mot en naturlig rening i våtmarksområdet, utanför det 
tänkta dagvattensystemet.

En del dagvatten från tak och andra ytor kan infiltreras inom varje fastighet genom 
fördröjning i gräs-, grus och makadamfyllningar, vattenutkastare och infiltration på 
gräsytor, genomsläppliga beläggningar, gröna tak etc., s.k. lokalt omhändertagande. 
Dagvatten kan efter fördröjning och renande åtgärder med fördel lagras i en nedgrävd 
tank med bräddning mot avledande teknik. Då finns en möjlighet att återvinna dagvattnet 
för t.ex. bevattning av trädgård.

Markytor i utfyllda områden ska anläggas så att ytvatten och dräneringsvatten rinner 
bort från byggnader och vägar. Det kan rinna av på markytan, från byggnaderna och mot 
en dagvattendamm med en utjämningsvolym mellan 600 - 800 kubikmeter. Även i östra 
delen av området ska avrinningen ordnas mot dagvattendammen, inte mot befintligt 
dike, dit avrinning sker idag.  Mark- och ledningslutningar ska anpassas till detta. Vägar, 
gång och cykelvägar i området måste anpassas så att de inte hindrar vattnets flöde i 
dagvattensystemet. 

Ytor på naturmark och bredvid gator kan, med tanke på närhet till damm och 
områdets lutning, förses med flacka diken för avledning till dagvattendammen. 
Det uppstår en fördröjning nära källan och det långsammare flödet i dikena är 
positivt för vattenbehandlingen i dammen. Alternativt anläggs dagvattenbrunnar och 
dagvattenledningar för avledning till dagvattendamm. 

Dagvattendammen utgör en samlad fördröjning och ska fungera som utjämning av flödet 
samt behandling av dagvattnet. Dammen placeras norr om bebyggelsen med bra fall mot 
dammen. En sådan damm bör ej schaktas ned alltför djupt i befintlig jord för att undvika 
inläckage av mark- och grundvatten.  Bottennivån bör ligga på +0,5 m och vattennivå 
variera mellan +1,2 till + 1,8m.  Ytan kan bli ca 1500 kvm, med en totalvolym på ca 
1000 kubikmeter och utjämningsvolym på 600-800 kubikmeter.

I dammen ska finnas möjlighet till sedimentation och biologisk aktivitet så att vattnet 
renas och att utgående vatten är tillräckligt rent för att släppas till mindre våtmarksytor 
nedströms. 

Vidare avledning av utgående vatten från dagvattendammen sker i två naturliga, flacka 
avrinningsstråk i terrängen. I stråken läggs låga vallar som skapar översvämningsytor. 
Mycket grunda, tillfälliga vattensamlingar skapas då som torkar ut under torrperioder. 
Små fördjupningar i dessa med flacka kanter kan förbli vattenfyllda året runt vilket 
skapar goda miljöer för groddjur. För placeringen 1 m över havsnivån kan upprepade 
översvämningar av området förväntas. Detta bör främja biologisk mångfald och förbättra 
för skyddsvärda arter i området. 
Dammen bör utöver utjämning ha följande funktioner:
• Partikelavskiljning  - sker genom anpassad uppehållstid och flödesväg. 
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• Oljeavskiljning - oljor och övriga skadliga ämnen som kan flyta på ytan behöver            
avskiljas. 
• Syresättning och biologisk aktivitet – för att främja biologisk aktivitet och hindra 
svavelvätebildning.
• Vegetation  - bidrar till vattenrening och ger gott habitat för arter i området.
• Flödesreglering  - för reglering av vattnet och fördelning mot dammar nedströms.
• Estetik  - en vacker utformning uppfattas positivt och ger en förhöjd upplevelse 
som rekreationsområde.

Dagvattendammen kommer, fram till den dag då den inte längre fyller något syfte eller på 
något annat sätt blir obrukbar, kräva underhåll. Fastighetsägaren ansvarar för underhåll 
och till det knutna kostnader. Tillfart för underhållsfordon till dammen sker från den 
gångstig som går genom områdets mitt.

Avfall
Borgholms Energi AB (BEAB) hanterar renhållningen i kommunen. Vid planering av 
nya bostäder är det viktigt att vägar är dimensionerade för renhållningsfordon (s.k. 
sopbilar). Hushållsavfall hämtas vid fastigheten varannan vecka i Borgholms kommun. 
Förpackningsavfall och tidningar lämnas på återvinningsstation medan skrymmande 
avfall lämnas på återvinningscentralen i Borgholm.

El- och tele
E.ON har nätkoncession i området.
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4. Avvägningar enligt Miljöbalken
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB
Miljöbalkens tredje kapitel handlar om grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden skall användas för det än-
damål som de är mest lämpade till. Det fjärde kapitlet handlar om bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden (Öland anges). Det femte kapit-
let handlar om miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Regeringen får ange 
föreskrifter angående mark, vatten, luft eller miljön, om det behövs för att bland annat 
skydda människors hälsa eller miljön. 

Miljökvalitetsnormer
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, är en nationell lagstiftning som grund-
lades i ett EU-samarbete. Syftet är att ge en helhetsbild över ländernas vattenresurser 
och  direktivet ska även utgöra ett skydd. Vattendirektivet trädde i kraft år 2000 och är 
införlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen. Grundvatten, 
sjöar, vattendrag och kustvatten omfattas av förordningen. Målsättningen är att allt in-
lands- kust och grundvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status år 2015, i vissa 
fall med tidsfrist till 2021 och i särskilda fall till 2027.

Vattnets naturliga väg är uppdelat i så kallade avrinningsområden där höjder i landska-
pet avgränsar ett område. Beroende på händelse och dess beskaffenhet kan vattenmiljön 
påverkas i större eller mindre omfattning inom ett avrinningsområde. Vattnet i planom-
rådet rinner ut i Kalmarsund.

Genom föreslagna riktlinjer för dagvattenhantering som anläggande av fördröjningsma-
gasin och reningsdammar längs kusten kan kustvattenmiljön gynnas. Vid höga vatten-
stånd kan också sådana anläggningar översvämmas.

Öster om Borgholms hamn ligger Borgholms reningsverk som har kapacitet att rena upp 
till 52 000 PE (personenheter). Enligt Borgholm Energi har reningsverket kapacitet att 
ta emot avlopp från ny bebyggelse. Befintlig bebyggelse inom planområdet är anslutna 
till det allmänna VA- nätet.

Borgholms kommun ingår i åtgärdsprogram för södra Östersjön, och planområdet ingår 
i M n Kalmarsunds utsjövatten (SE561400-161201). Vattenförekomsten uppnår inte god 
kemisk status. Ett allmänt miljöproblem är kvicksilver som förekommer i alla ytvatten 
med överstigande gränsvärden. Eftersom metaller aldrig bryts ner finns de till största 
delen kvar i bottensedimentet. MKN för den ekologiska statusen för Kalmarsunds utsjö-
vatten är fastställd som måttlig och riskerar att inte uppnå god ekologisk status till 2021. 
Bedömningen beror på att halterna av näringsämnen fortfarande inte når god status.
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När det gäller grundvatten så ingår planområdet i Mörbylånga-Borgholms kalkberg 
(SE628596-154217) vilken sträcker sig längs Ölands västra sida från Risinge i söder 
upp till Vannborga i norr. Planområdet påverkas även av grundvatten från Västra Ölands 
kalkberg (SE629295-155070) där Solbergafältet ingår (SE630207-155592). Kvalitetsk-
raven i MKN för grundvatten innebär att den kemiska och kvantitativa statusen ska vara 
god 2021. Grundvattnets kemiska och kvantitativa status är klassade som goda. Klass-
ningen är dock gjord på schabloner och kan ha brister. Riskbedömningen påvisar att det 
finns risk för att grundvattnets kvantitativa status kan försämras. Grundvattenförekom-
sten på Solbergafältet är även den i riskzonen att inte uppnå god kvantitativ status.

I dagsläget kommer påverkan på MKN från omgivande bebyggelse, tex tvätt av bilar, 
oljespill från motorfordon, trädgårdsgödsel och dagvatten från tak och hårdgjorda ytor.

Centralt inom planområdet finns det en pumpstation. Den ligger idag på en höjdnivå på 
ca +1 meter. Eftersom den har en samhällsviktig funktion är det viktigt att den klarar 
av en eventuell framtida havsnivåhöjning samt tillfällen då vädret innebär ett högre vat-
tenstånd än normalt. Enligt information från Borgholms Energi innebär konstruktionen 
inget problem med att den ligger lågt då dess funktion ligger under marknivå.

Grundvattentäkt Solbergafältet
Solbergafältet är en isälvsavlagring söder om Köpingsvik där Borgholm Energi 
AB utvinner dricksvatten i jordlagren. Isälvsavlagringen Solbergafältet är en egen 
vattenförekomst i jordlagren (VISS SE630207-155592). Vissa brunnar i Solbergafältet 
är även nedförda någon enstaka meter ner i den översta delen av kalkbergrunden som 
är en annan vattenförekomst, Västra Öland (VISS SE628996-155070). Det grundvatten 
som inte tas ut i vattentäkten strömmar söderut, över en förmodad klintkant i sydöstra 
Köpingsvik eller genom berggrunden, norrut, där grundvattnet strömmar ut i havet. 
Det är uppenbart att berggrunden som helhet har låg genomsläpplighet eftersom 
grundvattennivån i Solbergafältet ligger ca 20 meter högre än vid Solbergamarken. Risken 
för påverkan på Solbergafältet från verksamhet vid Solbergamarken är helt obetydlig 
även om det är tydligt att det höga grundvattentrycket som finns vid Solbergamarken 
har sitt ursprung i den stora nivåskillnaden mot kalkstensplatån i söder. Solbergamarken 
ligger strax utanför randen på det område som är definierat som vattenförekomsten 
Västra Öland.

Nyckelbiotoper
En nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden. Skogsstyrelsen har sedan 
1990 ett regeringsuppdrag att inventera och peka ut nyckelbiotoper på privat mark. Inom 
planområdet finns inga nyckelbiotoper registrerade. 

Strandskydd
Idag omfattas fastigheten Solberga 3:1 av strandskydd på 100 meter, medan strandskyddet 
är upphävt för fastigheten Tings Ene 1:14. Strandskyddet är dock upphävt för vissa delar 
inom fastigheten Solberga 3:1. Vid framtagandet av den nya detaljplanen för området 
återinträder strandskyddet på 100 meter. 
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För att kunna genomföra de förbättringsåtgärder som föreslås med ett iordningställt 
våtmarksområde, krävs dispens från strandskyddet. För att kunna beviljas dispens 
behöver ett ”särskilt skäl” anges enligt Miljöbalken. Som särskilt skäl hänvisas till att 
anläggande av dammar ska tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Åtgärderna ska 
gynna områdets biologiska mångfald samt bidra till att rena dagvatten och minska 
utsläpp av närsalter och föroreningar till kustvattnet. Områdets grod- och kräldjur är 
idag isolerade. Flera dammar som utformas på rätt sätt samt gröna stråk och en tunnel 
under väg 136 kan säkra områdets grod- och kräldjur.

Klimatanpassning 
För detaljplaneområdet identifieras översvämningsrisker i relation till främst stigande 
havsnivåer. För grönytorna kan även antas att det vid kraftiga regn inte kommer att hinna 
infiltrera stora mängder vatten. Rekommendationerna i Risk och sårbarhetsanalysen 
(DHI, 2014), anger att ingen exploatering bor ske närmare än 150 meter från strandlinjen 
samt att ingen exploatering rekommenderas under en nivå på 3 meter, vilket följs i 
planförslaget.

Buller
Buller påverkar oss på olika sätt beroende på typ av buller, vilken styrka och vilka 
frekvenser det har, hur det varierar över tiden och vid vilken tid på dygnet som vi utsätts 
för det. Mätvärden förkortas vanligtvis dbA. Styrkan hos ett ljud mäts i enheten decibel. 
Bokstaven A står för A-vägning vilket innebär att de frekvenser som uppfattas bäst av 
det mänskliga örat, får större vikt vid en mätning. 

Det finns två sätt att mäta och beräkna buller på; med ekvivalent ljudnivå och maximal 
ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå visar medelvärdet för alla ljud under en viss period. 
Maximal ljudnivå är det högst uppmätta värdet under en viss period, till exempel ett 
dygn. 

Den största bullerkällan i området är väg 136. Det bebyggda området mellan väg 136 
och planområdet bildar en bullerridå och området bedöms inte alls som bullerstört. Inom 
planområdet är hastigheten så pass låg att ny trafik inte bedöms generera bullernivåer 
som överstiger riktvärden.

Riksdagen fastställde de riktvärden för trafikbuller som redovisas i tabellen nedan, som 
från och med 1/6 2015 ska tillämpas vid planläggning.

Riksintressen
Riksintresse är ett begrepp som avser ett geografiskt område eller enstaka objekt som är 
skyddat och anses viktigt ur en nationell synvinkel. Riksintressen ska långsiktigt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värde. Hela Öland utpekas som riksintresse. 
Det är turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen som särskilt 
ska beaktas vid exploatering eller andra ingrepp i miljön.
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Markföroreningar
Inom området finns inga kända markföroreningar enligt kommunens register och inte 
heller någon anledning att misstänka markföroreningar. 

Miljökonsekvensbeskrivning
I detaljplanearbetet för Solberga 3:1 m.fl. har en miljökonsekvensbeskrivning tagits 
fram. Nedan följer en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen.

Naturvärdesinventeringen av planområdet visade att det förekommer arter i området 
som omfattas av artskydd. Sammanlagt identifierades tolv naturvärdesobjekt i 
miljökonsekvensbeskrivningen. I samband med fältbesöken gjordes fördjupade 
inventeringar av fåglar och insekter, en översiktlig undersökning av fladdermöss, samt 
eftersök och bedömning av förutsättningar för groddjur i området.

I ett beslut från 2016 gjorde Länsstyrelsen bedömningen att med dåvarande planförslaget 
kan exploateringen genomföras utan att artskyddsdispens kommer att krävas, dock under 
förutsättningen att skyddsåtgärder som anges i anmälan vidtas för långbensgroda och 
större vattensalamander. Länsstyrelsen påpekar även att innan skyddsåtgärderna vidtas 
måste kommunen visa på mer exakt hur genomförandet ska gå till, samt att frågan om 
eventuella föroreningar till dagvattendammarna och kontroll av dessa ska belysas.

Nollalternativet
Nollalternativet för planområdet Solbergamarken utgår från att platsens förutsättningar 
i stort sett fortsätter vara som de ser ut idag. Nollalternativet bygger därför på följande 
antaganden:
• Ingen bostadsbebyggelse anläggs i området. Mark som föreslås för bebyggelse i 
huvudalternativet förblir naturmark med högt respektive påtagligt naturvärde, främst 
bestående av ekskog, tät buskmark och öppen grusmark.

• Större delen av området fortsätter att utvecklas utan några organiserade skötselåtgärder, 
vilket i teorin betyder att skogs- och buskmark successivt växer igen mot våtmarksområdet. 
I praktiken röjs och ansas dock en del områden närmast bebyggelse samt delar som 
vid igenväxning skymmer utsikt mot Kalmarsund. Det är således rimligt att anta att 
naturområdet i väst, fortsatt kommer att hållas relativt öppet. Området närmast vattnet 

  Utomhus         Ekvivalent ljudnivå      Maximal ljudnivå

   vid fasad    60 dB(A)               -

   på uteplats    50 dB(A)         70 dB(A)

   vid fasad till bostad < 35 m2  60 dB(A)               - 
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antas växa igen.

• Inga nya våtmarker eller dammar anläggs i området. I den östra delen av planområdet
(på kommunal mark) kommer skötselåtgärder för våtmarken att kunna genomföras
• Området har fortsatt betydelse som rekreationsområde, men inga nya gång- och 
cykelvägar eller stigar anläggs i området. I dagsläget passerar många människor genom
området via de nu tillgängliga gång- och cykelvägarna. Dessa utgör en viktig länk mellan
Borgholm och Köpingsvik, samt möjliggör rekreation och friluftsliv i framförallt norra
delen av området även i nollalternativet.

Huvudalternativ
I huvudsak regleras följande i planen:
Bebyggelse av bostäder tillåts i planområdets södra del. En tall- och buskbeklädd yta i 
sydöstra planområdet tas bort och marken bebyggs. Även buskmark i sydväst försvinner 
och bebyggs. Mark i norr markeras som NATUR och våtmarken norr om den nya 
bebyggelsen samt öster och väster om grusvägen som löper i syd-nordlig riktning ska 
fortsatt vara våtmark. I norr tillåts även småbåtshamn och i väster anläggs en parkering 
i anslutning till Flundregatans förlängning in i planområdet. Dammar får anläggas inom 
markerade områden i den norra delen av planområdet. Största djup är 0,3 m över nollplan. 
Kortare sträckor gång- eller cykelvägar anläggs vid ett genomförande av planen för att 
ansluta dem till befintlig gatustruktur utanför södra delen av planområdet. Gator anläggs 
vid fastigheterna som en fortsättning av Laxgatan och en tvärgata till Rödstensgatan. 

Grönområdet vid Solbergamarken
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De befintliga tennis- och boulebanorna får planbestämmelsen idrottsanläggning med 
tillhörande parkeringsyta. Strandskyddet återinträder, men upphävande kommer att 
sökas för delar av norra planområdet. 

Samlad miljöbedömning av huvudalternativet
De naturmiljöer som påverkas är främst av klass 2, högt värde (1 ha igenväxande 
buskmark och örtrik grusmark) och klass 3, påtagligt värde (3 ha artrik buskmark och 
100 årig ekskog), inget område är av klass 1, högsta värde. Miljöerna som påverkas är 
relativt vanliga på Öland. Ett flertal skyddsåtgärder finns framtagna. Under förutsättning 
att skyddsåtgärder genomförs kan effekterna på ekologisk funktion och artmångfald 
mildras, effekterna bedöms då som måttliga. Konsekvenserna bedöms bli måttliga på 
naturmiljöerna.

Flera av arterna som finns inom detaljplaneområdet är skyddade och rödlistade på 
nationella grunder. Effekterna på arternas bevarandestatus är i artskyddsutredningen 
bedömd utifrån att ett antal skyddsåtgärder vidtas. Om skyddsåtgärderna vidtas bedöms 
att inga av arternas bevarandestatus riskeras varken lokalt, regionalt eller nationellt och 
konsekvenserna för arterna bedöms då bli måttliga. 

Hela miljökonsekvensbeskrivningen bifogas planhandlingarna.

Grönområdet vid Solbergamarken - vy från norr
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5. Tidigare ställningstaganden enligt Plan- och bygglagen
Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens 
markanvändning ska utvecklas på sikt. Översiktsplanen för Borgholms kommun (2002) 
anger att en detaljerad redovisning av den framtida mark- och vattenavändningen 
för Borgholms tätort kommer att redovisas i den fortsatta översiktsplanen genom en 
fördjupning av översiktsplanen. Övergripande anges att ny bebyggelse bör så långt 
möjligt anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller placering, utformning 
och färgsättning. 

En fördjupning av översiktsplanen för Borgholm – Köpingsvik har tagits fram och 
har nyligen antagits. För Solbergamarken anges området som ”Utredningsområde för 
fler och utökade byggrätter, bostäder prioriteras. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder bör 
utredas i samband med ny detaljplan. Viktigt att mark säkerställs för att ge plats åt 
åtgärder för att skydda bebyggelse vid stigande havsnivå samt dagvattenhantering. 
Särskilt viktigt att spara mark vid lågpunkter, längs kusten samt längs vägar. Stranden 
mellan strandpromenaden och vattnet ska hållas öppen för allmänhetens rekreation och 
det är viktigt att enskilda intressen inte inkräktar på allmänhetens fysiska eller visuella 
tillgång till området”.

Detaljplan
För området finns två detaljplaner som delas i fastighetsgränsen mellan Solberga 3:1 och 
Tings Ene 1:14. Grönområdet för de båda detaljplanerna anges som ”park eller plantering 
med gång och cykelväg”. Hamnområdet anges som fritidshamn. Detaljplanen för 
fastigheten Tings Ene 1:14 fastställdes 1966. Detaljplanen för Solberga 3:1 fastställdes 
1987.

Tidigare kommunala beslut
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutade 2007-02-26 att godkänna ett 
förslag om en sammanhängande strandpromenad från yttre hamnen i Borgholm 
till Köpingsviken och Klintastranden. Denna skulle då passera inom det föreslagna 
planområdet. Det är dock möjligt att redan idag röra sig strandnära längs sträckan och det 
påpekas även vid beslutsgenomgången att projektet redan då var en del av kommunens 
planering och hänsyn fortlöpande tas för att möjliggöra strandpromenaden.
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Plankarta 
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6. Planförslaget och konsekvenser

Planbestämmelser på plankartan är juridiskt bindande. På hela kartan finns det linjer 
som är indelade i en hierarki. Dessa linjer betecknas som: 
        
   Plangräns
        Användningsgräns
       Egenskapsgräns
   Egenskapsgräns och administrativ gräns
   Illustrationslinje
   
Plangränsen anger gränsen för planområdet. En användningsgräns markerar gränsen 
för markanvändningen såsom bostäder och natur. En egenskapsgräns visar gränsen för 
egenskapsbestämmelser såsom ledningsområden, byggrätt eller höjd på byggnader. 
Egenskapsgränsen är underordnad användningsgränsen. Administrativ gräns avgränsar 
områden inom vilka det finns administrativa bestämmelser som t.ex. u-områden. 
Illustrationslinje är inte bindande och mer för att förtydliga vissa delar av planen. Nedan 
är exempel på hur linjer används på en plankarta. 

Nedan följer en beskrivning av föreslagna bestämmelser på plankartan.

Gator och gångvägar
Nya gator planläggs med bestämmelsen GATA. Genom området finns en gång- och 
cykelväg idag som är grusbelagd. Stråket går i öst-västlig riktning och planläggs med 
bestämmelsen GÅNG.

Natur
En rad utredningar visar på höga naturvärden i området. Utredningarna pekar även ut 
livsmiljöer för arter som bl.a. är rödlistade. Vidare redovisar utredningarna betydelsen 
av grönpassager för befintliga djurarter. Områden med särskilt höga naturvärden samt 
grönpassager skyddas genom bestämmelsen NATUR.

I den norra delen av området finns planer på att anlägga ett våtmarksområde. Hela detta 
området planläggs med bestämmelsen NATUR. Idag finns en naturlig våtmark i området 
och det vatten som kommer från klinten (söder om planområdet) måste fortsättningsvis 
tas omhand. Dammarna utformas på ett sådant sätt att känsliga djurarter fortsättningsvis 
kan få en bra livsmiljö i området. Innan anläggandet ska mer detaljerade instruktioner 
om utformning tas fram. 

B

NATUR

            Användningsgräns
Plangräns                                Egenskapsgräns
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Bebyggelse
Fastigheterna Solberga 3:1 samt Tings Ene 1:14 planläggs som bostadsändamål, B i den 
södra delen av planområdet. 

Teknisk anläggning
Centralt i området finns idag en pumpstation som planläggs med bestämmelsen E, teknisk 
anläggning. Ytterligare tre område anläggs med bestämmelsen E för att möjliggöra en 
utbyggnad av pumpstation, dagvattendamm och damm för bräddning.

Idrott
Inom området finns idag en tennisbana samt en boulebana. Dessa planläggs med 
bestämmelsen N, motionsanläggning.

Parkering
I den västra delen av planområdet finns en parkering som får beteckningen P. En ny 
parkering föreslås intill hamnen i nordväst.

Hamn
Markområdet inom hamnen planläggs med bestämmelsen V, småbåtshamn.

Vatten
Vattenområdet planläggs med bestämmelsen W1 och vattnet inom hamnområdet med 
bestämmelsen W2.

Lekplats
Nya bostäder planläggs inom ett område där det idag finns en lekplats. Lekplatsen flyttas  
och placeras centralt inom planområdet och planläggs med bestämmelsen lek.

Damm, våtmark och dike.
Tre dammar planeras anläggas inom planområdet för att gynna grod- och kräldjur. 

Den naturliga våtmarken är idag tidvis påverkad av saltvatteninträngning. Planerade 
grunda dammar ska likna de naturliga i området. Dammar ska inte byggas med tätskikt 
pga strömmande grundvatten. Dagvattendammen som ska anläggas i södra delen av 
våtmarksområdet, utanför strandskyddsområde, föreslås fungera som ett reningssteg 
för närsalter och föroreningar innan vattnet letar sig vidare till groddammarna och den 
naturliga våtmarken i norr. Även vatten från diket i öster ska ledas till dagvattendammen 
i söder. Dammen bör anläggas för att klara ett 10-års regn (ca 800 kubikmeter).

I den östra delen av planområdet finns ett mindre dike idag. Detta dike behöver ledas om 
varpå en planbestämmelse om dike anges på plankartan.
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Exploateringsgrad
Byggrätten anges med ett e på plankartan. För ny bebyggelse föreslås en byggrätt på 
totalt 210 kvm.
Nya fastigheter får bebyggas med ett bostadshus på maximalt 160 kvm. Därutöver får 
en komplementbyggnad (såsom garage) uppgå till 50 kvm.  
För samtliga bostadsfastigheter finns utöver ovanstående, byggrätter som är 
bygglovsbefriade enligt plan- och bygglagen:
Friggebod fristående 15 kvm
Skärmtak över entré/uteplats 15 kvm
Attefallstillbyggnad 15 kvm
Attefallshus fristående 25 kvm

Vid hamnen får sjöbodar uppföras med en största byggnadsarea på 15 kvm.

Begränsning av byggrätt
Områden som ej får bebyggas markeras med prickmark på kartan:

 
Det finns även områden på plankartan som anges med plus-tecken. Planbestämmelsen 
anger att marken enbart får förses med komplementbyggnad. Bestämmelsen syftar dels 
till att styra så att huvudbyggnaden hamnar centralt på tomten, dels för att den inte skall 
hamna för nära befintlig bebyggelse intill fastigheten Tings Ene 1:14.

 +    +    +    +    +    +    +    +    +    +    +
   +    +     +    +    +     +   +    +    +    +

Placering
Huvudbyggnad och komplementbyggnader ska placeras minst  4 meter från tomtgräns. 
Garage ska placeras minst 2 meter från tomtgräns.

Fastighetsstorlek
Minsta tomtstorlek är 1000 kvm. En största fastighetstorlek regleras till 1400 och 1600 
kvm. 

Höjd på byggnader
För samtliga nya bostäder anges en maximal nockhöjd på 5 meter vilket möjliggör 1 
våning. Ny bebyggelse kommer att påverka utsikten över Kalmarsund för boende i 
området. Höjden hålls därför nere för att göra påverkan mindre. En högsta totalhöjd på 
komplementbyggnader regleras till 3,5 meter. Vid hamnen får sjöbodar uppföras med en 
maximal nockhöjd på 3 meter. Nockhöjden markeras med en symbol på plankartan: 

Utförande
Byggnad skall utföras med en minsta grundläggningsnivå på 2,8 meter över havet.

289



28Antagandehandling

Marklov
För fällning av större träd krävs marklov inom naturområden.

U-område
Område avsett för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Strandskydd
När en ny detaljplan upprättas återinträder det generella strandskyddet på 100 meter. För 
att kunna utföra åtgärder inom detta område måsta strandskyddet upphävas. på plankartan 
sätts en administrativ bestämmelse som redovisar att strandskydd ska upphävas för GATA 
och V. Områdena ligger inom strandskyddszonen. En illustrationslinje på plankartan 
visar den ungefärliga omfattningen av strandskyddet som återinträder.

Planförslagets övriga konsekvenser
Vatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Nya byggnader kan 
kopplas på det kommunala va-nätet. Borgholms Energi är huvudman. 

Översvämningsrisk
Området är idag låglänt och marknivån behöver höjas upp. Vid kraftiga stormar svämmas 
stora delar av området över. För att undvika översvämning krävs att ny byggnation 
anläggs enligt de riktlinjer som anges i dagvattenutredningen:

Grundvattnet ligger klart över marknivån idag pga det höga vattentrycket i området som 
skapats genom nivåskillnader i landskapet och täta jordarter. De naturliga våtmarkerna i 
norr hålls blöta genom utströmning av grundvatten från underliggande skiffer. Genom att 
inte schakta för djupt vid byggnation och därefter fylla ut marken med ett material med 
låg vattengenomsläpplighet toppat med ett dräneringsskikt för att motverka stigande 
grundvattenyta bedöms inte vattentrycket i marken förändras. Vattentrycket kan dock 
tillfälligt påverkas men återskapas vid utfyllnad. Ledningsgravar ska tätas med lera för 
att förhindra avrinning.

Vallar i nordväst vilka ska skydda mot inträngning av saltvatten ska anpassas med en 
öppning där vatten kan strömma ut vid hög nederbörd. 

Dagvatten från väg 136 och från lokalgator kan ledas till svackdiken för att minimera 
risker för föroreningar på yt- och grundvatten. Svackdiken vid väg 136 kan även bromsa 
ytvatten söderifrån.
Vattenskyddsområdets grundvatten bedöms sannolikt inte påverkas då grundvattnet 
inom skyddszonen finns i jordlagren ovanpå berg söder om väg 136. Om kanaliseringar 
fanns vore det troligt att vattnet redan skulle strömma ut från täkten. Det finns dock 
en risk att tilltäppta sprickbildningar kan öppnas vid grävning och schaktning. Risken 
bedöms dock som minimal. 
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Miljökvalitetsnormer
Vatten som kan påverkas är kustvattenförkomst (M n Kalmarsunds utsjövatten) 
där det bedöms föreligga risk att inte uppnå god kemisk eller ekologisk status till år 
2021. Grundvattenförekomst inom området tillhör Mörbylånga-Borgholms kalkberg 
där den kemiska statusen är bedömd som god men där det föreligger en risk att inte 
uppnå god kvantitativ status till år 2021. Planområdet påverkas även av vatten från 
vattenförekomsten Västra Ölands kalkberg. Bedömningen är densamma som för tidigare 
grundvattenförekomst. Underlaget till bedömningarna för grundvattenförekomsterna är 
hämtade från VISS (Vatteninformationssystem). 

MKN för buller, Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller som inte får 
överstigas. 

I norra delen av området kan våtmarksstrukturen bevaras. De vattenhållande/renande/
fördröjande egenskaperna kan bibehållas och få en förbättrad funktion samtidigt som 
habitatet kan stärkas för skyddsvärda arter.

Med dessa åtgärder bör MKN för vatten ej försämras trots exploatering av området. 

Riksintresse
Planens genomförande bedöms endast innebära en marginell påverkan på riksintressen 
för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen. Större delen av området mellan Borgholm 
och Köpingsvik är redan bebyggt med bostäder. Grönområdet används som ett strövom-
råde men är relativt svårtillgängligt då marken inte har röjts regelbundet. Planförslaget 
inkräktar dock till viss del på det rörliga friluftslivet eftersom området idag består av ett 
sammanhängande grönområde. 

Den nya planen föreslår att norra delen av planområdet anläggs som ett våtmarksområde 
med infiltrationsdammar. Detta innebär att området närmast vattnet inte privatiseras 
utan hålls öppet för friluftslivet. Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 
(MB) 3, 4 och 5 kapitel. 

Medverkande tjänstepersoner
Kommunledningsförvaltningen   

Thomas Nilausen  Helene Wertwein Haavikko  Magnus Juhlin
Planarkitekt   Miljöhandläggare   Plan- och byggchef
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7. Genomförandebeskrivning
Inledning
Genomförandebeskrivningen beskriver hur planen ska genomföras och vilka konse-
kvenser det får. Den redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighets-
rättsliga åtgärder som krävs för att genomföra detaljplanen. Genomförandebeskrivning-
en har dock ingen självständig rättsverkan. 

Sammanfattning av detaljplanen
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i södra delområdet för 
att vid den norra delen, i anslutning till strandlinjen, utveckla naturområdet

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett 
utökat planförfarande. Tillfälle att ta del av planförslaget och lämna synpunkter föreligger 
i samrådsskedet samt i granskningsskedet. Inför antagande redovisar kommunen de 
synpunkter som har inkommit under granskningsskedet samt kommenterar och ger 
förslag till eventuella justeringar av planförslaget i ett granskningsutlåtande. 
 
Tidplan, reviderad
Projektet är komplext och det har inkommit många synpunkter vilket gjort att tidplanen 
blivit justerad vid flertalet tillfällen. Inför antagande ser tidplanen ut enligt följande: 

Tid            Planprocess 
Juni 2017           Samråd
Januari 2019      Granskning
Sista kvartalet 2019          Antaganedbeslut i kommunfullmäktige

Tidsplanen kan komma att justeras under den fortsatta planprocessen.

Genomförande
Planens genomförandetid är 5 år från den dag beslutet att anta planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att, efter ansökan om 
bygglov, få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren 
ej längre garanterad byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens slut ändra eller 
upphäva planen. Detaljplanen är dock gällande tills dess att ny detaljplan tas fram.

Ansvarsfördelning
Anläggning   Drift
Allmänt va-nät  BEAB
El och bredband  E.ON
Tele    Skanova
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Huvudmannaskap
Både kommunalt och enskilt huvudmannaskap förekommer i planområdet.
Kommunalt huvudmannaskap anges för de grönytor samt för de gångvägar som planlagts 
inom området. Gator för att ansluta tillkommande fastigheter inom planområdet 
till vägnätet ges enskilt huvudmannaskap. De vägar som ska anslutas till ingår i 
gemesamhetsanläggningar. En anläggningsförrättning genom Lantmäteriet kommer att 
behöva genomföras. Ansökan om lantmäteriförrättning regleras i exploateringsavtalet 
som upprättas i anslutning till planens antagande.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagna nya bostadstomter bildas genom avstyckning. Antalet fastigheter som får 
avstyckas regleras genom största och minsta fastighetsstorlek i detaljplanen

Exploateringsavtal
Mellan markägare tillika exploatör för det västra området och kommunen ska 
exploateringsavtal avseende planens genomförande tecknas. Avtalen ska reglera 
fastighetsreglering av allmän plats, fördelning av kostnader för utbyggnad av allmän 
plats vilket inkluderar dagvattenanläggning och en utveckling av befintlig natur till ett 
rekreativt område. 
Avtalen ska föreligga senast när detaljplanen vinner laga kraft. 

Köpekontrakt
Kommunal kvartersmark kommer att försäljas till intressenter genom köpekontrakt.
.
Arrendeavtal
Delar av planområdet är upplåtna med arrenderätt. Genomförandet av planen kommer 
att förändra arrendeförhållandena.

Ekonomiska frågor
Elofs Källa AB är exploatör för Solberga 3:1 och kommunen är exploatör för Tings Ene 
1:14. 

Respektive fastighetsägare bekostar utbyggnad av va-nätet inom planområdet. 
Anslutningsavgifter etc. tas ut enligt för varje nätoperatör gällande taxa.
Kapacitetsökning samt förnyelse av befintliga VA nät kan komma att krävas. Åtgärder för 
kapacitetsökning kan komma att medföra omfattande arbete i och utanför planområdet 
i nätet. 

Bygglov och bygganmälan kommer att krävas för ny bebyggelse enligt bestämmelserna 
i Plan- och bygglagen. Avgifterna för bygglov debiteras enligt gällande taxa. Vid 
handläggningen av bygglov kommer även en planavgift att tas ut för de fastigheter som 
inte omfattas av exploateringsavtalet. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder, som är en förutsättning 
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för planens genomförande.
Gemensamhetsanläggningar i anslutning till planområdet ska omprövas, kostnader för 
förrättning fördelas på respektive exploatör.
Allmän plats ska, i den mån det finns önskemål och behov av  att göra detta, 
fastighetsregleras till kommunen.

Utredningar
Med utredningar menas sådana som krävs inför bygglov/byggsamråd. Byggherrarna 
bekostar dessa.

Byggskedet
Respektive byggherre ansvarar för och bekostar eventuell besiktning av grannfastigheter 
innan byggnation påbörjas. Det ligger i byggherrens intresse att vidta åtgärder mot 
byggrelaterade skador.

Geoteknik
Översiktlig geoteknisk utredning visar att grundläggning av byggnader och anläggningar 
till övervägande del kommer att utföras på lera och för övriga ytor i friktionsjord. Tunga 
byggnader eller konstruktioner med stora punktlaster kan erfordra förstärkningsåtgärder.

Dagvatten
I samband med bygglov/byggsamråd kan det med fördel redovisas hur fördröjning av 
dagvatten kommer att ske. Dagvatten från planområdet kommer slutligen att samlas i 
utjämningsmagasin i planområdets mitt omedelbart väster om den gång- och cykelväg 
som löper nord-sydligt genom området. Utjämningsmagasinet ska ge möjlighet att 
kontrollera utflödet till intilliggande naturliga våtmarker för ytterligare rening innan 
dagvatten tillåts passera till kusten. 
Kostnader för anläggandet av dagvattendamm fördelas i exploateringsavtalet.
Dagvattendamm och groddammar m.m. inom våtmarksområdet kräver skötsel för en 
obestämd framtid. Markägaren, som i detta fall blir kommunen, förbinder sig att ansvara 
för skötsel samt att stå för de kostnader som det är förenat med då våtmarksområdet och 
dess invånare är beroende av att en sådan lösning fungerar. 

För planens genomförande ska dispens eller upphävande från strandskyddet sökas så 
snart utformningen av dagvattenlösning är känd och skälen för dispens eller upphävande 
kan formuleras.
I planområdets östra del behöver befintlig dagvattenledning flyttas något väster ut och 
rätas upp. Dagvattenledningen förlängs och ansluts till ett svackdike som kommunen är 
huvudman för.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Nedan beskrivs vilka fastigheter/samfälligheter som berörs av denna planläggning och 
hur. I beskrivningen tas inte den kommunala fastigheten med.
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33Antagandehandling

Solberga 3:1
Mark för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap (GC-VÄG, NATUR) överförs 
till kommunan.
Gemensamhetsanläggningarna som belastar fastigheten Solberga GA:7, GA:3, GA:1 
omprövas och ny mark från fastigheten kommer att ingå.

Solberga GA:7
Anläggningen omprövas så att väg till hamnen inkluderas, Flundregatan förlängs. 
Fastigheten Solberga 3:1 med motionsanläggning och hamn bör vara del i 
gemensamhetsanläggning.

Solberga GA:5.
Gemensamhetsanläggningen ska ombildas till att omfatta vägar på allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap. Tillkommande väg inom plan, gul markering och med B 
betecknat område, avses att ingå i anläggningen.
Grönområde som utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap ska återgå till 
kommunen.

Solberga GA:3
Gemensamhetsanläggningen ska ombildas till att omfatta vägar på allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap. 

Fastigheter utanför planområdet
Solberga 19:10 och 19:13
Mellan fastigheterna har ny väg planlagts som får till följd att fastigheterna inte längre 
utgör hörntomter

Solberga 19:11 och 19:14
Genom förlängning av Bergsstigen finns inte längre behovet av vändplats. Markområdet 
ges bestämmelsen kvartersmark för bostäder och fastigheterna kan efter överenskommelse 
utökas med motsvarande yta.

Solberga 19:28 och 19:29
Genom att gång- och cykelvägen tas bort mellan fastigheterna och ytan planläggs som 
kvartersmark kommer fastigheterna att, efter överenskommelse, kunna utökas.

Solberga 3:100, 3:105 och 3:106
Laxgatan förlängs och ny kvartersmark tillskapas inom den nya planen. Avståndet till 
kvartersmark är cirka 20 meter samt ytterligare 4 meters avstånd från tomtgräns för 
huvudbyggnad.
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34Antagandehandling

Tillstånd
Följande tillstånd kan komma att krävas.
• Upphävande av strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap 18§ inom område som beskrivs 
på plankartan. 
• Anmälan alt. tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken för anläggande 
av dammar.
• Dispens för markavvattning. 
• Artskyddsdispens. Söks i samband med ansökan om vattenverksamhet.
• Anmälan om samråd enligt MB 12:6. 
• Bygglov enligt PBL
• Ansökan om marklov hos kommunen för avsevärd markhöjning (0,5 meter) inom 
detaljplanelagt område.

Medverkande tjänstepersoner
Kommunledningsförvaltningen 

Alexander Sundstedt
Mark- och exploateringsstrateg
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PLANBESTÄMMELSER
Följa nde  g älle r inom  om råde n m e d ne da nståe nde  b e te ckning a r.
Enda st a ng ive n a nvändning  och utform ning  är tillåte n.
Där b e te ckning  sa kna s g älle r b e stäm m e lse n inom  he la pla nom råde t.
GRÄNSBETECKNINGAR

Pla nom råde sg räns
Användning sg räns
Eg e nska psg räns
Eg e nska psg räns och adm inistra tiv g räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
NATURNa turom råde , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

GÅNGGång väg , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
GATAGa ta , PBL 4 ka p. 8 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäde r, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

E Te knisk a nläg g ning , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

E1 Da g va tte nda m m , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

E2 Bräddning sda m m  för avloppsva tte n, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

N Motionsa nläg g ning , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

P Pa rke ring , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

V Sm åb åtsha m n, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

Vattenområden
W1 Va tte nom råde , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

W2 Sm åb åtsha m n, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning
le k Le kpla ts, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

da m m Da m m . Största  djup är 0,3 m e te r öve r nollpla n, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

dike O m råde  för da g va tte nha nte ring  (e xe m pe lvis svackdike ), PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e 1 160Största  b yg g na dsa re a  pe r fa stig he t är 210 kvadra tm e te r va rav huvudbyg g nad m axim a lt får uppg å tilla ng ive t värde  i kvadra tm e te r b yg g na dsa re a ., PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.
e 2 15 Största  b yg g na dsa re a  pe r b yg g nad är a ng ive t värde  i kvadra tm e te r, PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Ma rke n får inte  förse s m e d byg g na d, PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

Ma rke n får e nda st förse s m e d kom ple m e ntb yg g nad, PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p Huvudbyg g na d ska  pla ce ra s m inst 4 m e te r från fa stig he tsg räns. Kom ple m e ntb yg g nad ska place ra s m inst

2 m e te r från fa stig he tsg räns., PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.
Fastighet
d1 0 Minsta  fa stig he tsstorle k är a ng ive t värde  i kvadra tm e te r, PBL 4 ka p. 18 § 1 st

d2 0 Största  fa stig he tsstorle k är a ng ive t värde  i kvadra tm e te r, PBL 4 ka p. 18 § 1 st

Utformning
)—5,0 Hög sta  nockhöjd för huvudbyg g na d är a ng ive t värde  i m e te r, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.
))3,5 Hög sta  tota lhöjd för kom ple m e ntb yg g na d är a ng ive t värde  i m e te r, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.
)—3,0 Hög sta  nockhöjd är a ng ive t värde  i m e te r för byg g na d inom  ända m åle t V, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b Läg sta  g rundläg g ning snivå är 2,8 m e te r öve r nollpla ne t, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
a 1 Huvudm a nna ska pe t är e nskilt för de n a llm änna  pla tse n. Allm än pla ts, PBL 4 ka p. 7 §

Genomförandetid
Ge nom föra nde tide n är 5 år., PBL 4 ka p. 21 §
Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Ma rklov krävs äve n för fällning  a v träd m e d e n sta m dia m te r på m inst 20 cm  i dia m a te r i b rösthöjd (130 cm ) inom
a nvändning e n NATUR.., PBL 4 ka p. 15 § 1 st 3 p.
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Ma rkre se rva t för a llm ännyttig a  unde rjordiska  le dning a r. Kva rte rsm a rk, PBL 4 ka p. 6 §

Strandskydd
Stra ndskydde t är upphävt inom  GATA och kva rte rsm a rk V - Sm åb åtsha m n., PBL 4 ka p. 17 §
ILLUSTRATIONER

Illustra tionslinje  - Stra ndskyddslinje

D
nr S 2015-000231  A

nkom
 2019-09-09
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 186

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 186 Dnr 2015/36 214 KS

Godkännande av tilläggsavtal till exploateringsavtal, Detaljplan Solber-
ga 3:1 med flera fastigheter Solbergamarken

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna upprättat tilläggsavtal - exploateringsavtal gällande detaljplan för 

Solberga 3:1 med flera fastigheter, Solbergamarken 

Ärendebeskrivning
Tillväxtavdelningen har upprättat tilläggsavtal gällande exploateringsavtal för Borg-
holm Solberga 3:1 mellan kommunen och Elofs Källa AB. 

Av tilläggssavtalet exploateringsavtalet framgår bland annat att 
- exploatören Elofs Källa AB mot en ersättning av 1 krona överlåter de delar inom 

fastigheten som i detaljplanen utgör allmän plats till kommunen och ska regleras 
till Tings Ene 1:14 och bekostas av Borgholms kommun. 

- exploatören ska se till att de markområden som ska överlåtas till kommunen inte 
besväras av inteckningar, servitut eller andra rättigheter som utan inskrivning i 
fastighetsregistret kan göras gällande gentemot fastighetsägaren. Vidare förbin-
der sig parterna att acceptera de mindre avvikelser avseende markområdenas 
omfattning som lantmäterimyndigheten kan komma att kräva för genomförandet 
av de fastighetsbildningsåtgärder som fordras.

- exploatören ska till kommunen erlägga de faktiska kostnaderna för anläggande 
av allmän plats. Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och anläg-
gande. Fördelning parterna emellan: 50/50.

- en förutsättning för detaljplanens genomförande är att Borgholms kommun och 
exploatören gemensamt låter anlägga ett dagvattensystem med fördröjningsma-
gasin. Investeringskostnaden fördelas 50/50.

- kommunen ska ansöka om inrättande av gemensamhetsanläggning/ar. Kostna-
den fördelas enligt ovan beskrivet (50/50).

- kommunen ska se till att såväl projektering som arbeten för genomförande av de
taljplanen samordnas mellan parterna. Resultatet av samordningen ska doku-
menteras och finnas tillgänglig för parterna under projektering och genomfö-
rande. 

- granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av kommu-
nen i samråd med Exploatören. Kostnadsfördelning, enligt ovan. (50/50). Kom-
munen fakturerar kostnader löpande på Exploatören.

- exploatören har ett ekonomiskt åtagande enligt avtalet. Exploatören ska för detta 
åtagande ställa en säkerhet i form av bankgaranti till ett belopp om 1 000 000 
kronor. Säkerheten ska överlämnas till kommunen i samband med exploatörens 
undertecknande av detta avtal. Säkerheten/bankgarantin återlämnas till exploatö-
ren först när man fullgjort sina åtaganden

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 226 2019-11-05 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Detaljplan.
Tidigare träffade avtal 1989-04-20, 2011-11-10.
Tilläggsavtal.

Dagens sammanträde
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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 Uppdrag 
Structor Miljö Öst AB har, på uppdrag av Borgholms kommun, genomfört en geoteknisk 
undersökning samt dagvattenutredning som underlag för detaljplanearbetet för Solbergamarken, del 
av Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14 i Borgholms kommun. 

Området är beläget kustnära mellan Borgholms och Köpingsviks tätorter på norra Öland. Öster, 
söder och väster om området ligger befintlig villabebyggelse, och områdets norra gräns utgörs av 
strandlinje mot Östersjön. Inom områdets södra del finns planer att stycka av tomter för 
byggnation av enfamiljshus, och där måste markytan höjas något. I den norra delen planeras ett 
grönområde/strövområde med anlagda dammar/våtmarksområden.  

Detta PM avser att beskriva de geotekniska förutsättningarna inom aktuellt område samt ge 
rekommendationer för grundläggning av planerade småhus. 

 

 Underlag 
Följande underlag har använts vid upprättande av denna utredning:  

1. Markteknisk undersökningsrapport MUR – Geoteknik, upprättad av Structor Miljö Öst 
AB, uppdragsnummer 17009, daterad 2017-04-21. 

2. Planbeskrivning, Detaljplan för Solberga 3:1 m.fl. Samrådshandling, Borgholms kommun, 
erhållen av beställaren. 

3. Förslagshandling, situationsplan för planerad exploatering från exploatör, erhållen av 
beställaren. 

4. Geologiutredning, ”Solbergamarken” Solberga 3:1 m fl, Köpingsvik, erhållen av 
beställaren. 

5. Planområde Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14, Borgholms kommun. Calluna, daterad 2015-
09-14, erhållen av beställaren. 

6. Inventering av långbensgroda samt bedömning av spridningspotential inför förslag till 
detaljplan vid Solbergamarken i Borgholms kommun. Ecocom, daterad 2016-05-31, 
erhållen av beställaren 

7. Ledningsunderlag från berörda ledningsägare.  
8. Geologiska kartor från SGU. Jordartskartan, berggrundskartan, jorddjupskartan 

(www.sgu.se/kartgenerator) samt den tryckta hydrogeologiska kartan över Kalmar län 
SGU Ser Ah nr1. 

 

 Områdesbeskrivning 
Planområdet utgörs i dagsläget av omväxlande öppna ytor (i sydvästra och nordvästra delen) samt 
ytor bevuxna med buskage eller strandskog. Där buskage och strandskog förekommer är 
växtligheten tät och svårframkomlig. Markytan inom området ligger i svag sluttning mot norr och 
Östersjön, med nivåer varierande mellan +0,6 à +0,8 i norr till +3,1 à +3,4 i söder. Markytans 
genomsnittliga lutning är ca 1 ‰, något brantare i söder och flackare mot norr. Bostäder planeras 
inom den södra delen av planområdet där terrängen är något högre, med markyta på varierande 
nivå +1,5 till +3,4, se figur 1.  

I dagsläget sköts avledning av nederbörd som faller i området huvudsakligen i två dagvattendiken 
som går utmed områdets västra och östra utkant. Det västra diket mynnar direkt i havet, medan det 
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dike som går utmed östra gränsen går ut i ett relativt stort våtmarksområde som täcker relativt stor 
del av det nordvästra området.  

 
Figur 1. Planområde med ungefärlig del planerad för småhusbebyggelse markerad med röd färg. 

Söder om detaljplaneområdet passerar väg 136 och därefter höjer sig landborgskanten med en 
nivåskillnad på drygt 20 meter upp till den Öländska kalkstensplatån. 

 Naturintresse, långbensgroda 
I den norra delen av planområdet finns det flera mindre våtmarker där det förekommer 
långbensgroda som är en rödlistad art (Ecocom 2016-05-31). Borgholms kommun vill verka för att 
långbensgrodan ska finnas i området samt att vattenhanteringssystemen och landskapet i den norra 
delen av planområdet utformas så att förutsättningarna för långbensgrodor förbättras. Förslaget till 
dagvattenhantering har därför utformats för att förbättra förutsättningar för långbensgrodor och 
rapporten har även granskats av sakkunnig Marcus Arnesson på Ecocom. 

 Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 
Geotekniska fältundersökningar har utförts av ÅF Consult under perioden 1-2 mars 2017. 
Inmätning av borrpunkter samt lodning av grundvattennivåer utfördes av Structor Miljö Öst den 21 
mars 2017. Samtliga fältundersökningar finns beskrivna i Markteknisk undersökningsrapport MUR – 
Geoteknik, daterad 2017-04-21, se bilaga 1. 
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 Mark och vattenförhållanden 

6.1 Geologiska förhållanden 
Området består huvudsakligen av naturligt avsatt jord, med undantag av området närmast 
småbåtshamnen i nordväst där viss begränsad uppfyllning, upp till 0,6 m, skett huvudsakligen med 
friktionsjord, sand och morän.  

Inom den södra delen av undersökningsområdet där bostadsbyggnader planeras utgörs marken 
generellt av ett tunnare lager mulljord följt av friktionsjord, silt och sand, med inslag av lerskikt. 
Fastare siltig morän påträffas på varierande djup 0,2 till 1 m under markytan, med störst djup till 
morän i den norra utkanten av området, mot befintlig gång- och cykelväg.  

I norra delen av planområdet utgörs marken generellt av torv- eller mulljord, som från varierande 
djup 0,1 à 1 m under mark övergår till friktionsjord, silt och sand. Även inom detta område kan det 
finnas inslag av tunnare lerskikt i friktionsjorden. Fastare siltig morän påträffas på varierande djup 
0,4 till 1,2 m under befintlig markyta, med störst djup i områdets nordvästra del nära 
småbåtshamnen. 

Djupet till berg har inte närmare undersökts, men kan enligt jorddjupskartan 
(www.sgu.se/kartgenerator) förväntas vara 0-5 meter i området. Enligt berggrundskartan och 
jordartskartan för området (www.sgu.se/kartgenerator) utgörs berggrunden i området av vittrad 
skiffer som överlagras av finkornig morän, vilket även jordmaterial i grävda diken väster om 
planområdet tyder på. Det innebär i praktiken att bergytan inte är distinkt utan är en mer eller 
mindre gradvis övergång från vittrad skiffer till finkornig morän.  

Både skiffern och finkornig morän kan förväntas ha låg genomsläpplighet för vatten. 

6.2 Hydrogeologiska förhållanden 
I den södra delen av planområdet (GV1 och GV2) återfinns grundvattnet på nivå + 1,5 till +2,0, 
motsvarande 0,1 till 0,5 m under befintlig marknivå. I den norra delen av planområdet återfinns 
grundvattnet generellt något djupare. I nordvästra delen (17S01) påträffas grundvattnet på nivå 
+0,8 motsvarande 0,6 m under befintlig marknivå, medan i områdets nordöstra del (17S23 och 
17S26) finns artesiskt grundvatten med trycknivå +1,8 och +1,2, motsvarande 1,2 respektive 0,2 m 
över befintliga marknivåer.  

Nivåmätningarna i Solbergamarken tyder på att grundvattnets generella strömningsriktning i lokalt 
området är norrut mot Östersjön samt uppåtriktad genom jordprofilen.  

På kalkstensplatån söder om detaljplaneområdet förväntas grundvattentrycket i berggrunden vara 
nära markytan (+20) medan grundvattentrycket i berggrunden under Kalmarsund norr om 
planområdet förväntas vara i havsnivå (+0). Nivåskillnaden ger upphov till en regional 
grundvattenströmning från platån, norrut mot havet och uppåt mot havet och de låglänta partierna 
nära strandkanten. Den stora regionala skillnaden i trycknivå kombinerat med jord och 
bergmaterialets låga genomsläpplighet bedöms vara orsaken till att grundvattennivån är över 
markytan i två grundvattenrör.  

Eftersom både skiffer och finkornig morän har låg genomsläpplighet förväntas flödet av 
uppströmmande vatten ur berggrunden vara litet. Ett betydande grundvattentryck kan byggas upp 
eftersom flödesmotståndet i materialet är stort, men mängden vatten som kan strömma fram ur 
berggrunden förblir liten av samma orsak. 
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6.3 Ytvattenavrinning 
Enligt ledningsunderlag från Borgholms Energi AB är dagvattenledningsnätet mycket begränsat i 
området. Fastigheterna utmed delar av Ålfiskaregatan och Flundregatan, väst och nordväst om 
planområdet, är anslutna till dagvattennät som övergår till öppet dagvattendike med avledning i 
Östersjön. Fastigheter utmed Stenstigen sydost om planområdet är anslutna till ledningssystem som 
mynnar i det dagvattendike som går utmed planområdets östra gräns. Övriga fastigheter verkar ha 
lokalt omhändertagande av dagvatten, sannolikt genom infiltration i områdets grönytor.  

I dagsläget sker ytvattenavrinningen huvudsakligen naturligt mot norr och de mer låglänta 
områdena närmast stranden, se figur 2 nedan. Viss avrinning sker även till de dagvattendiken som 
går utmed planområdets nordvästra och östra gräns. Med hänsyn till områdets tunna jordlager och 
betydande grundvattentryck i underliggande morän och berggrund är möjligheterna till naturlig 
infiltration i den flackare, norra delen av planområdet begränsad, och planområdets nordvästra del 
utgörs i dagsläget till stor del av våtmark med vatten stående i markytan. Det förefaller troligt att 
utströmning av grundvatten från underliggande skiffer gör att våtmarken inte torkar ut. 

 
Figur 2. Schematisk bild av ytavrinning (blå pilar) samt befintliga dagvattenledningar (grön markering). 

 

6.4 Radon 
På grund av ytligt grundvatten i området kunde inga mätningar av markradon genomföras i 
samband med fältundersökningen.  
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Med hänsyn till förekommande skiffer i området, vilket generellt ska betraktas som en radonhaltig 
bergart, rekommenderas att marken inom planområdet betraktas som högradonmark där 
radonsäker grundläggning utförs. 

  

 Geoteknik, grundläggning 

7.1  Karaktäristiska värden 
Grundläggning av byggnader dimensioneras enligt BFS 2013:10, EKS 9 i geoteknisk kategori 2 
(GK2). 

Karaktäristiska värden erhålls genom multiplicering av en statistiskt värderad omräkningsfaktor (η) 
på härledda värden. Multiplicering sker dock ej på värden som direkt hämtats från empiriska 
tabeller, i detta fall densitet och elasticitetsmodul. För detaljer kring härledda värden hänvisas till 
Markteknisk undersökningsrapport MUR – Geoteknik, daterad 2017-04-21. 

Karaktäristiska värden för området redovisas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Karaktäristiska värden för Solbergamarken, del av Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. För nivåer i 
respektive undersökningspunkt hänvisas till sektionsritning G-10.2-001 – G-10.2-003. 

   Plattgrundläggning η=0,92  
      Jordart γ [kN/m3] γ’ [kN/m3] cu [kPa] φ [˚] E-modul [MPa] 
Lös lera 16 7 10 - 5 
Sand alt silt 17 7 - 31 10 
Siltig morän 21 12 - 34 40 

 

7.2 Rekommendationer för grundläggning 
Grundläggning av byggnader kan utföras med plintar som grävs ner till fast morän eller ytligt med 
platta på packad fyllning på fast morän. Befintligt mulljordslager samt lös organisk jord och silt/lera 
schaktas bort där det är motiverat av grundläggningsskäl. Packad fyllning över nuvarande markyta 
utförs med bergkross eller motsvarande som läggs ut och packas enligt AMA Anläggning 13.  

Grundläggning och utfyllnad bör utföras på sådant sätt att grundvattennivån i området inte 
påverkas. 

För att minimera risken för grundvattensänkning bör urschaktning av befintlig jord endast göras 
där det är motiverat av grundläggningsskäl. Vid sådan urgrävning av täta jordmaterial (t.ex. lera) bör 
den urgrävda jorden ersättas med material som också har låg vattengenomsläpplighet upp till 
nuvarande markyta. Ledningsgravar under nuvarande markyta bör utföras med lertätningar för att 
förhindra dränering av grundvatten under nuvarande markyta. 

Vid utfyllnad över nuvarande markyta kan det uppstå grundvattenhöjning i fyllnaden. I utfyllnad bör 
dränering anläggas som motverkar att grundvattenytan stiger upp över nuvarande marknivå. 
Utfyllnad bör utföras med jordmaterial som har god genomsläpplighet. 

Uppfyllning av områdets markyta kan innebära att viss sättning i mark utvecklas. Med hänsyn till 
det tunna jordlagret bedöms dessa vara mycket begränsade. 

Siltig jord och ytligt grundvatten kan innebära risk för flytjordsproblem. Vid schakt under 
grundvattenytan kan länshållning av schakt erfordras.  
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Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor inom bostadsfastigheter bör infiltreras lokalt på varje 
fastighet. Övrigt dagvatten som inte kan infiltreras bör avledas till dagvattensystem.  

Dammar och andra vattenanläggningar bör inte byggas med tätskikt i botten utan grundvatten 
behöver kunna strömma upp fritt till ytan. Om markanläggningar ändå byggs med tät botten 
behöver det säkerställas att grundvatten kan dränera ut under tätskikt utan att trycka upp tätskikt.  

Med hänsyn till att berggrunden i området sannolikt utgörs av alunskiffer bör området klassas som 
högradonmark och radonsäker grundläggning bör utföras.   

 

 Dagvatten 

8.1 Dimensionerande flöden och volymer 
Beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden och maximal vattenvolym som kan förväntas 
behöva hanteras i utjämningsmagasin har utförts enligt rekommenderade vattenflödesberäkningar i 
Svenskt Vatten publikation P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten – del II, hydraulisk 
dimensionering”. Vid beräkningarna har det antagits rimligt att dammarna dimensioneras för regn 
med en återkomsttid på 10 år, men då området inte är översvämningskänsligt har även beräkningar 
för regn med återkomsttid 5 år utförts. Vid framtagandet av dimensionerande regnintensitet enligt 
rekommendationer i Svenskt Vatten P110 har ett Z-värde på 10 antagits för aktuellt område.  

Avrinningsområdets yta har uppskattats med hjälp av befintligt ledningsunderlag samt områdets 
topografi, varefter arealen togs fram med AutoCad Civil 3D. Avrinningsområdets totala yta uppgår 
till 11,3 ha, varav 5,3 ha utgörs av naturmark. Utifrån flygfoto över området delades resterande yta, 
som utgörs av villabebyggelse, i hårda ytor (tak och asfalterade ytor, ca 15 %), halvhårda ytor 
(grusade och stenlagda ytor, ca 5 %) och mjuka ytor (gräsmatta och naturmark, 80 %). För 
uppskattad storlek på respektive yta och antagen avrinningskoefficient, se tabell 2. 

Tabell 2. Ingående parametrar vid beräkning av dimensionerande dagvattenflöde.  

      Yta [m3] Areal [ha]  Avrinnings-
koefficient φ 

[-] 

Anmärkning 

Total yta 113 000 11,3 -  
Naturmark, mjuk yta 53 000 5,3 0,15  
Bebyggd mark 60 000 6,0 -  

- varav hård yta (15%) 9 000 0,9 0,8 Tak- och asfalterade 
ytor 

- varav halvhård yta (5 %) 3 000 0,3 0,5 Grusade och 
plattsatta ytor 

- varav mjuk yta (80 %) 48 000 4,8 0,15 Gräsmattor, grönytor 
 

Beräkning av dimensionerande dagvattenflöde har utförts för regn med olika varaktighet, enligt 
rationella metoden där totala dagvattenflödet utgörs av summan av dagvattenflöden från respektive 
marktyp. Vid dimensionering av utjämningsdammen antas att utflödet till dammarna nedanför 
utjämningsmagasinet är 5 l/s, vilket är en förenkling då utflödet i verkligheten kommer att styras av 
flera faktorer.  

Beräkningarna visar att utjämningsdammen kan dimensioneras utifrån ett 10-årsregn med 
varaktighet 18 timmar, och bör då ha en utjämningsvolym på drygt 800 m3. För 5-årsregn är 
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dimensionerande varaktighet 12 timmar och dammen bör då ha en utjämningsvolym knappt 600 
m3. Enligt beräkningsmetoden blir det dimensionerande dagvattenflödet till dagvattenbehandlingen 
ca 18 l/s, oavsett återkomsttid.  

Flödes- och volymberäkningarna återfinns i bilaga 2. 

8.2 Dränering 
Marken i området behöver dräneras för att kunna grundlägga byggnader och vägar i området. 
Dräneringar utförs lämpligen så att grundvattennivån inte stiger över nuvarande markyta, men inte 
heller sjunker under nuvarande nivå. Då undviks sättningsskador på byggnader och risken för 
skador på grund av dålig avrinning minimeras. 

I den södra delen av detaljplaneområdet, där bebyggelse planeras, kommer det att behövas 
utfyllnader så att grundläggning av byggnader och vägar hamnar väl över havsnivån. Markytan antas 
hamna minst på nivån +3m. Sådan utfyllnad kan innebära försämrade dränerings- och 
avrinningsförhållanden för fastigheter som ligger söder, väster och öster om detaljplanerområdet. 
Problem med dålig avrinning från angränsande bebyggelse kan förebyggas genom att utfyllnaden 
utförs med ett material som har tillräckligt dränerande egenskaper och att området anläggs med 
dräneringsstråk. Ett avskärande dräneringsstråk bör anläggas i den södra delen så att vatten som 
rinner in mot området söderifrån kan ledas bort i tillräcklig omfattning. 

Dräneringsvattnet från området behöver eventuellt inte ledas till dagvattendammen utan kan 
alternativt ledas ut på markytan nedströms dagvattendammen.  

En principiell översikt på hur stråk för dräneringsvattnet kan ledas visas på karta i bilaga 3. 

8.3 Översiktligt förslag till dagvattensystem 
Dagvatteninsamling 
Dagvatten som uppstår genom takavvattning och andra ytor på bebyggda fastigheter kan i 
görligaste mån infiltreras i marken inom varje fastighet. Vatten som inte kan infiltreras behöver 
kunna rinna av på markytan. Markytan inom hela det bebyggda området i söder behöver planeras så 
att det lutar bort ifrån byggnader och så att vatten kan rinna norrut mot en dagvattendamm.  

Den östra delen av planområdet har, naturligt, avrinning mot ett grävt dike som rinner ut i havet 
mot nordost. Vatten från denna del kan och bör ändå ledas till dagvattendammen för att kunna 
behandla dagvattnet. Vid projektering och utförande kan marklutningar och ledningslutningar 
läggas så att vattnet samlas in till dagvattendammen.  

Gator och andra hårda ytor kan eventuellt behöva förses med dagvattenbrunnar och 
dagvattenledningar som leder vattnet till dagvattendammen. Insamling av dagvatten kan alternativt 
göras i flacka diken vid sidan av gatorna eller i parkmark mellan tomter. Flödet mot 
dagvattendammen blir då långsammare, vilket är en fördel för vattenbehandlingen i dammen. 

En principiell översikt på hur stråk för dagvatten kan samlas in visas på karta i bilaga 3. 

Dagvattendamm, utjämning och behandling 
En dagvattendamm för utjämning av flödet samt behandling av dagvattnet bör placeras strax norr 
om bebyggelsen där nivåskillnaden till tänkt bebyggelse i söder är tillräckligt stor för att det ska det 
ska kunna bli bra fall mot dammen och där det finns förutsättningar att bygga en damm med 
tillräcklig utjämningsvolym. Dagvattendammen bör inte schaktas ned alltför djupt i befintlig jord 
eftersom inläckaget av grundvatten från underliggande morän då riskerar att öka. Förslag på 
placering av en damm tillsammans med förslag på bottennivå samt högsta och lägsta vattennivå 

329



 2017-05-30 

 

8(9) 

visas på karta i bilaga 3. Dammens yta kan bli ca 1500 m2 och kan ges en totalvolym av minst 
1000 m3 med en utjämningsvolym mellan 600 m3 och 800m3. 

Dammen utformas så att den utöver utjämning har följande funktioner 

• Partikelavskiljning. Uppehållstid och flödesväg genom dammen ska vara sådan att utgående 
vatten blir ett klart vatten. 

• Oljeavskiljning. Olja och andra skadliga ämnen som kan flyta på vattenytan behöver 
avskiljas eller brytas ner. 

• Syresättning och biologisk aktivitet. Vattnet i dagvattendammen behöver vara syresatt för 
att befrämja biologisk aktivitet och så att det inte uppstår dålig lukt av svavelvätebildning.  

• Vegetation. Vegetation i dammen kan bidra till vattenreningen och gör dammen mera 
naturliknande. 

• Flödesreglering. Utgående vatten behöver kunna regleras och fördelas på naturdammar 
nedströms. 

• Estetik. Dammar som har vacker utformning brukar uppfattas som ett positivt inslag i 
miljön. 

Grunda dammar för groddjur och våtmarksvegetation 
Utgående vatten från dagvattendammen leds vidare i två olika avrinningsstråk som finns naturligt i 
den flacka terrängen. I avrinningsstråken läggs låga vallar som skapar översvämningsytor. 
Vattensamlingarna som då uppstår blir mycket grunda, endast någon decimeter djupa och kan 
förväntas torka ut under torrperioder. På några mindre delytor av översvämningsmarken grävs 
fördjupningar med flacka kanter 1:10. Dessa fördjupningar bör med hjälp av 
grundvattenutströmning kunna förbli vattenfyllda året runt och behöver också anpassas med 
vegetation i och vid sidan av dammarna så att de blir bra leklokaler för groddjur. Bottennivån i 
fördjupningarna behöver förmodligen provas ut praktiskt för att vattennivån ska bli lagom och 
vattentillströmningen tillräcklig för att hålla fördjupningarna vattenfyllda året runt. 

Området med grunda dammar ligger ca 1 m över nuvarande havsnivå och kan därför förväntas bli 
översvämmade av havet vid återkommande tillfällen. 

På karta i bilaga 3 visas förslag på placering av låga vallar med nivåer för högsta nivå samt de ytor 
som förväntas bli översvämmade vid höga vattenflöden. På kartan visas även förslag till placering 
av fördjupningar som kan få förutsättningar att vara vattenfyllda året runt.  

Detaljutformning av de grunda dammarna bör göras i samband med projektering av 
dagvattensystem, vägar, gång och cykelvägar samt grönytor i området så att det inte uppstår konflikt 
mellan översvämningsytor, strömningsvägar för vattnet. 

Vägen ner mot småbåtshamnen i den nordvästra delen av området kan flyttas för att skapa en 
sammanhängande översvämningsyta i den delen. 

 Slutord och förslag på åtgärder 
Ambitionen i arbetet med denna rapport har varit att översiktligt beskriva förutsättningarna för 
grundläggning av byggnader och vägar samt hantering av yt- och grundvatten i området. 

Vid anläggning av bebyggelse som planerats till den södra delen av planområdet bör 
rekommendationerna i kapitel 7.2 ovan följas. Sammanfattningsvis bedöms följande faktorer vara 
betydelsefulla: 

• Området med bebyggelse bör fyllas ut till nivån +3.0 meter.  
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• Det finns grundvattenutströmning från berggrunden i området och i den norra delen av 
planområdet ligger grundvattnets tryckyta klart över markytan.  

• Flödet av grundvatten från berggrunden är inte större än att grundläggning av byggnader 
kan göras, men markdränering bör anläggas så att grundvattenytan inte stiger väsentligt 
över nuvarande markyta. 

• Naturlig jord som schaktas ur bör ersättas med stabil jord som har låg genomsläpplighet så 
att grundvattenytan inte sänks väsentligt under nuvarande nivå. 

• Urgrävning av befintlig jord bör undvikas där det inte är motiverat för grundläggning. 
• Markytor i utfyllda områden behöver planeras så att ytvatten och dräneringsvatten kan 

rinna bort ifrån byggnader och vägar. 

Översiktlig design och dimensionering av dagvattensystem visas i kapitel 8.3 ovan.  

• Dagvatten bör samlas in i ett dagvattensystem som leder vattnet mot en dagvattendamm 
som kan placeras omedelbart norr om den planerade bebyggelsen.  

• Dagvattendammen kan göras ca 1500 m2 stor med en totalvolym av minst 1000 m3. 
• I dammen ska det finnas förutsättningar för sedimentation och biologisk aktivitet så att 

vattnet renas och så att utgående vatten är tillräckligt rent att släppas ut till de mindre 
våtmarksytorna nedströms. 

• Utgående vatten från dagvattendammen släpps ut till översvämningsytor och mindre 
dammar i den norra delen av planområdet.  

• I översvämningsytorna grävs några mindre grunda dammar som görs tillräckligt djupa för 
att innehålla vatten året runt. Utformningen anpassas för att vara attraktiva för 
långbensgrodor.  

Vid detaljutformning av området bör gångstråk, vägar, dagvatten samt grönytor projekteras 
samtidigt så att planerade översvämningsytor inte påverkar framkomligheten på vägar. 
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 Uppdrag 
Structor Miljö Öst AB har, på uppdrag av Borgholms kommun, genomfört en geoteknisk 
undersökning samt dagvattenutredning som underlag för detaljplanearbetet för Solbergamarken, del av 
Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14 i Borgholms kommun. 

Den marktekniska undersökningsrapporten (MUR) innehåller beskrivning av de geotekniska och 
hydrogeologiska fältundersökningar som utförts på området. Geotekniska rekommendationer 
redovisas i ”PM Geoteknik Solbergamarken” (under arbete).  

 

 Objektbeskrivning 
Solbergamarken utgörs av ett kustnära område mellan Borgholm och Köpingsvik på norra Öland. 
Planområdet avgränsas i öster, söder och väster av befintlig bebyggelse och norr av Östersjön.  

Solbergamarken utgörs idag av ett grönområde med omväxlande strandskog och friskäng (öppna 
ängsmarker med fuktiga förhållanden), vilken huvudsakligen används för rekreationsändamål. I 
områdets nordvästra del finns idag en småbåtshamn med en mindre anslutningsväg från väster, och det 
finns ett fåtal mindre gång- och cykelvägar/bilvägar som genomkorsar området.  

Borgholms kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för området. Det planförslag som tagits 
fram innebär att den södra delen av Solbergamarken kommer att bebyggas med bostadshus. I den 
norra delen av området närmast stranden anläggs ett våtmarkssystem/dammar vilka främst designas 
och dimensioneras för bevarande av långbensgrodor som lever i området. Vattenförsörjningen till 
dammarna sker huvudsakligen genom avledning av dagvatten från den södra, bebyggda delen av 
området.  

 

 Styrande dokument 
Denna handling är upprättad i enlighet med Eurokod SS-EN 1997-2 och tillhörande svenskt 
tillämpningsdokument. Utöver detta visar tabell 1 till tabell 3 nedan specifik metod och dess respektive 
styrande standard. 

Tabell 1. Planering och redovisning 

  Undersökning/Metod Standard eller annat styrande dokument 
Fältplanering SS-EN 1997-2 
Fältutförande SGF Rapport 1:2013 samt SS-ISO 22475-1 
Beteckningssystem SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2 
Jordart SS-EN ISO 14688-1, SGF 81. Material och 

tjälfarlighetsklass enligt TK Geo 2011:047 
 

Tabell 2. Geoteknisk fältundersökning och provtagning 

  Undersökning/Metod Standard eller annat styrande dokument 
CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012/AC:2013 
Skruvprovtagning SS-EN ISO 22475-1/SGF 1:96 
Viktsondering SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005/SGF 3:99 
Slagsondering SGF 1:13 
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Tabell 3. Hydrogeologisk undersökning 

  Undersökning/Metod Standard eller annat styrande dokument 
Grundvattenrör SS-EN ISO 22475-1/SGF 1:2013 

 

 Befintliga förhållanden 
Planområdet utgörs i dagsläget av omväxlande öppna ytor (i sydvästra och nordvästra delen) samt ytor 
bevuxna med buskage eller strandskog. Där buskage och strandskog förekommer är växtligheten tät 
och svårframkomlig. Markytan inom området ligger i svag sluttning mot norr och Östersjön, med 
nivåer varierande mellan +0,6 à +0,8 i norr till +3,1 à +3,4 i söder. Bostäder planeras inom den södra 
delen av planområdet där terrängen är något högre, med markyta på varierande nivå +1,5 till +3,4.  

I dagsläget sköts avledning av nederbörd som faller i området i två dagvattendiken som går utmed 
områdets västra och östra utkant. Det västra diket mynnar direkt i havet, medan det dike som går 
utmed östra gränsen går ut i ett relativt stort våtmarksområde som täcker relativt stor del av det 
nordvästra området.  

 

 Positionering 
På grund av tät skog i områdets sydöstra del erhölls ingen fix med RTK-GPS, varför inmätning av 
undersökningspunkter i området (punkt 17S18-17S22, 17S25 och 17S27-17S29) har utförts med 
måttband och avvägningsinstrument från fixpunkt erhållen med RTK-GPS. Inmätningen för dessa 
punkter uppfyller ej krav enligt SGF Rapport 1:2013 klass B. 

Övriga undersökningspunkter har mätts in med RTK-GPS, där inmätningen uppfyller krav enligt SGF 
Rapport 1:2013 klass B. 

Samtliga undersökningspunkters koordinater ansluter i plan till system SWEREF 99 1630 och i höjd till 
system RH2000. 

 

 Geotekniska fältundersökningar 

6.1 Utförda undersökningar 

ÅF Consult har, som underkonsult till Structor Miljö Öst AB, genomfört geotekniska 
fältundersökningar inom aktuellt område under tiden 1-2 mars 2017. Undersökningarna har utförts 
under ledning av fältgeotekniker Johan Wihl. Totalt utfördes viktsondering i 27 punkter, slagsondering 
i 2 punkter, CPT-sondering i 2 punkter samt uttag av störda jordprover i 10 punkter. Grundvattenrör, 
geotekniska obervationsrör i 1” stål, installerades i 3 punkter. Samtliga upptagna jordprover har 
okulärbestämts i fält. 

I tabell 4 sammanfattas utförda metoder för respektive provpunkt.    
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Tabell 4. Sammanställning av utförda metoder och provningar för respektive provpunkt. 

 Geoteknisk metod 
  ID Vim Slb CPT Skr GV-rör 

17S01 X   X X 
17S02 X     
17S03 X     
17S05 X X    
17S06 X     
17S07 X   X  
17S08 X  X X  
17S09 X     
17S10 X     
17S11 X   X  
17S12 X   X  
17S13 X     
17S16 X     
17S17 X     
17S18 X X    
17S19 X     
17S20 X     
17S21 X  X X  
17S22 X     
17S23 X    X 
17S24 X   X  
17S25 X     
17S26 X   X X 
17S27 X   X  
17S28 X     
17S29 X     
17S30 X   X  

 

6.2 Kalibrering och kvalitetssäkring  

Borrbandvagn 
För fältundersökning har borrbandvagn av typ Geomachine GM 65 GT använts. Givare, 
varvtal och kraftmatning har kalibrerats av företaget ENVI 2016-10-12. 

CPT-sond 
Den CPT-sond som använts var av märket ENVI typ Memocone och kalibrerades senast av 
tillverkaren 2016-08-29. 

 

6.3 Provhantering 

Provhantering har skett enligt SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok. 
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 Hydrogeologiska undersökningar 

7.1 Utförda undersökningar 

Sedan tidigare finns det två rör som installerats vid provgropsgrävning i den södra delen av området, 
med avsikt att mäta grundvattennivåer i området. Eftersom marken har grävts upp finns det sannolikt 
ingen tätning med bentonit i markytan, och det är inte närmare känt om rören försetts med slitsar eller 
sandfilter.  

På området har 3 st geotekniska observationsrör i stål installerats. Eftersom de två tidigare rören i den 
södra delen bedömdes fungera placerades de nya rören i områdets norra och östra del, vid 
provpunkterna 1, 23 och 26. 

 

7.2 Undersökningsperiod 

Installation av grundvattenrör ägde rum den 1-2 mars 2017 med borrbandvagn under ledning av 
fältgeotekniker Johan Wihl, ÅF Consult, varefter de funktionstestades den 3 mars. Lodning av 
grundvattennivåer genomfördes 2017-03-21, och samtidigt lodades även grundvattennivåerna i de två 
befintliga rören på området.  

 

7.3 Hydrogeologiska förhållanden 

Grundvattennivån har vid korttidsmätning befunnits vara på mellan 0,6 m under till 1,2 m över 
befintlig markyta, motsvarande nivå +0,8 till +2,0. Lägst nivåer återfinns i områdets nordvästra del, vid 
småbåtshamnen.  

 

 Redovisning  
Geotekniska undersökningar redovisas på följande ritningar: 

G-10.1-001  Geoteknisk undersökning, plan 

G-10.2-001  Geoteknisk undersökning, sektion A-A och B-B 

G-10.2-002  Geoteknisk undersökning, sektion C-C och D-D 

G-10.2-003  Geoteknisk undersökning, sektion E-E och F-F 

Redovisningsprogrammet Novapoint GeoSuite Toolbox har använts för redovisning av 
fältundersökningarna. Använda beteckningar följer SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2 samt SS-EN 
14688-1 med gällande nationella kompletteringar. 
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 Geotekniska förhållanden 
Jorden inom den södra delen av området där bostadsbebyggelse planeras utgörs överst av ett tunnare 
lager mulljord, vilken i den västra delen av området underlagras av löst lagrad silt eller sand och i den 
östra delen av lös lera. Under ytliga lager av silt/sand eller lera följer fast eller mycket fast siltig morän 
från varierande djup 0,4 till 0,9 m under befintliga marknivåer. Djupet till morän är som störst i den 
nordöstra delen av området, vid punkt 17S27. 

Den naturliga jorden inom den norra delen av området där naturområde planeras består överst av torv- 
eller mulljordslager som successivt övergår till lös lera alternativt löst till fast lagrad sand eller silt. Fast 
eller mycket fast morän påträffas på varierande nivå 0,6 till 1,2 m under befintlig markyta.  

Området närmast småbåtshamnen, i den nordvästra delen av området, har lokalt fyllts upp med 
moränmassor på befintligt torv- eller mulljordslager. Fyllningens mäktighet uppgår till som mest 0,6 m. 

 

 Härledda värden 
Friktionsvinkel och E-modul har utvärderats enligt Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner, 
TK Geo 13, och redovisas i tabell 5 samt figur 1 och 2 nedan. 

Tabell 5.  Härledda värden för Solbergamarken, del av fastigheterna Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. 

    Jordart Skjuvhållfasthet [kPa] φ [˚] E [MPa] 

Mulljord/Torv - - - 
Lös lera, till varierande djup 
0,4 à 0,7 m 

12 - 5 

Silt alt sand, till varierande 
djup 0,6 à 0,9 m  

- 34 15 

Siltig morän - 37 50 
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Figur 1. Utvärderad friktionsvinkel för provpunkter inom södra delen av området. 

 

Figur 2. Utvärderad E-modul för provpunkter inom södra delen av området. 
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 2017-04-25 

 

7(7) 

 Värdering av undersökningen 

11.1 Generellt 

Inga anmärkningar eller avvikelser har noterats vid fältundersökningen. 

 

11.2 Härledda värdens spridning och relevans 

Vid sammanställning av utförda geotekniska undersökningar erhålls en viss spridning och i vissa fall 
avvikande enstaka värden. Orsaken till spridningen kan bero på skillnader i noggrannhet mellan 
mätmetoder, maskinella och yttre faktorer samt den mänskliga faktorn. 

Spridningen för uppmätta och undersökta jordparametrar anses vara inom det normala spannet.  

  

 

 

2017-04-25   
 

 

 

Martin Lyth 
 

Daniel Glatz 

Handläggare Granskare 
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  Bilaga 2 

  Beräkningar dagvatten  

Beräkningar av dimensionerande dagvattenflöde och magasinsvolym 
 

Beräkningar av dimensionerande dagvattenflöde och magasinsvolym för 

dagvattendamm/utjämningsdamm har utförts med rationella metoden enligt rekommendationer i 

Svenskt Vattens publikation P110. Beräkningarna har gjorts för regn med återkomsttid 5 respektive 

10 år men med okänd varaktighet/intensitet. Syftet har varit att beräkna den volym som dammen 

ska kunna hantera vid 5- eller 10-årsregn snarare än att ge dimensioneringsförutsättningar för 

dimensionering av eventuella ledningar eller diken i området.   

Vid beräkningarna har det antagits att det totala dagvattenflödet är summan av dagvattenflöden från 

delområden med olika markyta, d v s  

����	��� = 	(��)×��×����×φ��
�

�
 

där 

qdag, dim = dimensionerande flöde, [l/s] 

Ai = marktypen i:s area, [ha] 

φi = marktypen i:s avrinningskoefficient, [-] 

i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha] 

(tr) = regnets varaktighet 

kf = klimatfaktor, en säkerhetsfaktor som multipliceras för att ta hänsyn till framtida förändringar i 

klimat och nederbördsmängder. Enligt rekommendationer i Svenskt Vatten P110 ska klimatfaktorn 

för regn längre än 1 timmes varaktighet vara minst 1,2, vi har här valt en faktor på 1,3.  

Utjämningsdammens magasinsvolym har beräknats som skillnaden mellan tillrinnande volym (total 

dimensionerande volym) och utrinnande volym (volym genom utlopp) i dammen. För enkelhetens 

skull har utflödet antagits vara konstant med tiden, och satts till 5 l/s.  

Beräkningsresultaten för 5-årsregn och 10-årsregn redovisas i tabell 2.1 och tabell 2.2 respektive 
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Tabell 2.1 Dimensionerande dagvattenflöde och magasinsvolym för dagvattendamm för regn med återkomsttid på 5 år.  

 

Tabell 2.2. Dimensionerande dagvattenflöde och magasinsvolym för dagvattendamm för regn med återkomsttid 10 år.  

 

      UTsläUtlo  Varaktighet 

regn 

[min] 

Antal 

dygn 

Dim. nederbörds-

intensitet  

[mm/h] 

Nederbörds- 

volym 

[m3/m2] 

Dim. flöde 

qdag dim 

[l/s] 

Total  dim. 

volym 

[m3] 

Volym gm 

utlopp 

[m3] 

Kvarvarande 

volym, damm 

[m3] 

60 0,042 16,17 0,016 110 395 18 377 

90 0,063 12,08 0,018 82,1 443 27 416 

120 0,083 9,82 0,020 66,7 480 36 444 

180 0,125 7,34 0,022 49,8 538 54 484 

240 0,17 5,96 0,024 40,5 583 72 511 

300 0,21 5,08 0,025 34,5 621 90 531 

360 0,25 4,45 0,027 30,3 653 108 545 

720 0,5 2,70 0,032 18,4 793 216 577 

1080 0,75 2,02 0,036 13,7 889 324 565 

1440 1 1,64 0,039 11,2 963 432 531 

2160 1,5 1,23 0,044 8,33 1079 648 431 

2880 2 1,00 0,048 6,77 1169 864 305 

4320 3 0,74 0,054 5,06 1310 1296 14 

5760 4 0,61 0,058 4,11 1420 1728 -308 

7200 5 0,52 0,062 3,50 1512 2160 -648 

10080 7 0,40 0,068 2,75 1661 3024 -1363 

      UTsläUtlo  Varaktighet 

regn 

[min] 

Antal 

dygn 

Dim. nederbörds-

intensitet  

[mm/h] 

Nederbörds- 

volym 

[m3/m2] 

Dim. flöde 

qdag dim 

[l/s] 

Total  dim. 

volym 

[m3] 

Volym gm 

utlopp 

[m3] 

Kvarvarande 

volym, damm 

[m3] 

60 0,042 21,17 0,021 144 517 18 499 

90 0,063 15,81 0,024 107 580 27 553 

120 0,083 12,86 0,026 87,4 629 36 593 

180 0,125 9,60 0,029 65,3 704 54 650 

240 0,17 7,81 0,031 53,1 763 72 691 

300 0,21 6,65 0,033 45,2 813 90 723 

360 0,25 5,83 0,035 39,6 855 108 747 

720 0,5 3,54 0,042 24,1 1038 216 822 

1080 0,75 2,64 0,048 18,0 1163 324 839 

1440 1 2,15 0,052 14,6 1261 432 829 

2160 1,5 1,61 0,058 10,9 1413 648 765 

2880 2 1,31 0,063 8,87 1531 864 667 

4320 3 0,97 0,070 6,62 1715 1296 419 

5760 4 0,79 0,076 5,38 1859 1728 131 

7200 5 0,67 0,081 4,58 1979 2160 -181 

10080 7 0,53 0,089 3,60 2174 3024 -850 
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  Beräkningar dagvatten  

 

Beräkningarna visar att för 5-årsregn är det varaktigheten 12 timmar som är dimensionerande för 

dammens storlek. För regn med denna återkomsttid ska dammen dimensioneras för att rymma 

knappt 600 m3 vatten.  

För 10-årsregn dimensioneras dammen för regn med något längre varaktighet, 18 timmar. För 

dimensionerande regnintensitet ska dammens volym uppgå till drygt 800 m3.  
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4Antagandehandling

Sammanfattning
Solbergamarken är ett grönområde som 
idag används för rekreation. I väster är 
marken öppen och relativt sank. I öster 
består marken av tät skog. 

Planförslaget innebär att området 
förtätas med bostäder i söder. Marken 
närmast vattnet iordningställs med ett 
våtmarkssystem. Det nya våtmarksområdet 
planeras bli en attraktiv parkmiljö för 
närboende. 

Översiktskarta

Planområde

Borgholm

Planområde

Borgholms kommun

Köpingsvik
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5Antagandehandling

Detaljplaneprocessen
Denna handling, planbeskrivningen, ska underlätta förståelsen för planförslagets 
innebörd och redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen 
ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan. I 
beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts 
motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Detaljplanen (plankartan) är 
däremot juridiskt bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

Planprocessen befinner sig nu i antagandeskedet som är det sista steget i processen till 
en antagen detaljplan. 

Inkomna synpunkter under granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande. I 
redogörelsen redovisas samtliga inkomna synpunkter och kommunen har tagit ställning 
till ändringar av planförslaget inför antagandeskedet.  Det görs endast minde justeringar 
och redaktionella ändringar innan planförslaget slutligen antas av politikerna.

Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för utökat 
planförfarande.

Utökat planförfarande:

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT
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6Antagandehandling

1. Planens syfte
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i området. Syftet är 
även att iordningställa ett större våtmarkssystem i den norra delen av planområdet.

2. Plandata
Planområdet är beläget mitt emellan Borgholm och Köpingsvik. Området avgränsas av 
Kalmarsund i norr. Området består av ett grönområde som omgärdas av kringliggande 
bostadsbebyggelse. Området utgörs av ca 18 hektar. Fastigheten Solberga 3:1 ägs av ett 
antal privatpersoner som är exploatörer i detta planärende. Kommunen äger fastigheten 
Tings Ene 1:14. 

3. Förutsättningar
Historik
Köpingsvik har en långgrund och väl skyddad hamn där platsen varit idealisk som 
handelsplats. Under vikingatiden fanns här en marknadsplats med anor från 700-talet. 
I slutet på 1100-talet byggdes ett torn med en ringmur på den plats där Borgholms 
slott finns idag. I modern tid utvecklades Borgholm från ett fiskeläge till stad med 
stadsrättigheter år 1816. I slutet på 1800-talet blev Borgholm en kurort och turisterna 
kom via båt till staden. 

Planområde
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7Antagandehandling

Utsikt mot vattnet från bostäder söder om Solbergamarken        Flerbostadshus väster om Solbergamarken

Bostadshus väster om Solbergamarken                      Bostadshus i söder med panoramafönster mot Kalmarsund

Vid sekelskiftet tog turismen fart och ett pensionat byggdes i Köpingsvik under 1920-talet. 
Efter invigningen av Ölandsbron i början på 1970-talet etablerades campingplatser på 
Öland varav ett flertal vid Köpingsviks sandsstrand.

Bebyggelse
Bostäderna runt Solbergamarken har successivt byggts ut sedan 70-talet. En majoritet 
av bebyggelsen närmast grönområdet är fritidshus.  En stor andel av husen runt 
Solbergamarken byggdes under 80- och 90-talet som enklare fritidshus på plintgrund. 
Under åren har dessa successivt försetts med både uterum och altaner. 

Det finns även ett antal hus som byggts under 2000-talet i modern stil. Längs den 
södra delen av området finns ett flertal hus med stora panoramafönster med utsikt över 
Kalmarsund. 

I södra delen av Ålfiskaregatan finns ett relativt stort område med flerbostadshus som 
byggdes under 90-talet. Dessa bostäder är hyresrätter och  används som åretruntboende. 

Trafik
Anslutning till området sker via väg 136 till Sjöstugevägen eller Rödstensgatan. 
Båda infarterna är utformade med vänstersvängande fält. Området nås genom mindre 
trafikerade lokalgator. Österifrån kan området även nås via en grusväg utmed kusten. 
Ålfiskaregatan fungerar som en matargata med funktionen att mata andra gator med 
trafik. Vid Rödstensgatan, strax söder om Badgatan finns en bom som enbart är nedfälld 
sommartid. Bommen används för att stoppa genomfartstrafik ner till stranden. Ungefär 

359



8Antagandehandling

500 meter från planområdet finns busshållplats med bussturer till norra Öland samt i 
riktning söderut mot Borgholm och Kalmar. 

Strax söder om planområdet finns den gamla banvallen där det idag går en cykelväg 
mellan Borgholm och Köpingsvik.

Kommunal och kommersiell service
Planområdet är beläget drygt två km utanför Borgholms centrala delar och ca 1,5 km 
utanför centrala Köpingsvik. Gränsen mellan tätorterna går tvärs igenom området. I 
Borgholm finns kommunens största serviceutbud, både kommunal- och kommersiell 
service. Bl.a. finns det: livsmedelsbutiker, hälsocentral, förskolor, skola 1-9. Det finns 
även en gymnasieskola med inriktningar inom hotell och restaurang. I Borgholm finns 
ett stort handels- och restaurangutbud. 

I Köpingsvik finns det en livsmedelsaffär och ett bageri som har öppet året runt. 
Längs hela bukten i Köpingsvik finns ett antal campinganläggningar där samtliga har 
kioskverksamhet. Under sommaren finns ett flertal restauranger i samhället. En av dessa 
har öppet året om. Sommartid finns ett flertal klädesbutiker samt annan kommersiell 
handel. I Hela Köpingsviksområdet finns det rum och stugor för uthyrning.

Mark och vegetation
Området består av högvuxen friskäng och strandskog. Friskäng är öppna ängsmarker 
med fuktiga markförhållanden. Friskängen i öster är artrik och fri från buskar. Den 
västra delen är mer högvuxen och till stora delar igenvuxen med busksnår av främst slån, 
rosbuskar och skogskornell. Skogen i den östra delen av planområdet är förmodligen 
gammal åkermark som vuxit igen. Det finns ett flertal äldre ekar i skogen. Det finns även 

Bild på Laxgatan                                                                   Skogsområde på fastigheten Tings Ene 1:14

Vy från förlängning av Gäddstigen           Solberga hamn            
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9Antagandehandling

enar samt inslag av tall. Den täta undervegetationen består av en, slån, rosbuskar och 
ekskott. Strandskogen upplevs som snårig och ogenomtränglig. Områdets naturvärden 
skulle kunna ökas genom röjning och återupptagen hävd.

Området sluttar ner mot havet och har en höjdnivå på ca +3 meter över havsytan vid 
befintlig bebyggelse på Mörtstigen, Gäddstigen och Stenstigen. Genom området, i 
väst – östlig riktning finns en gammal strandvall. Området kan tidigare ha varit en 
havsvik vilket kan förklara varför området är så pass sankt.

Artskydd
Initialt i planarbetet togs en naturvärdesinventering fram som visade att det fanns arter i 
området kopplade till EU:s art- och habitatdirektiv. Länsstyrelsen lämnade beskedet att 
ytterligare utredningar krävdes för att visa påverkan på dessa arter vid en byggnation. 
I en fördjupad utredning för arter kopplade till art- och habitatdirektivet,  framkom 
att långbensgrodan (särskilt hotad) finns i området och en särskild utredning för 
långbensgrodan togs fram.

I samtliga utredningar anges att dessa arter skulle komma att trivas bättre i området 
om buskskiktet röjs upp. Enligt den lagstiftning som finns idag, gjorde Länsstyrelsen 
bedömningen att en planläggning av området för bostäder är möjlig. Ny bebyggelse 
måste dock ta hänsyn till de åtgärder som krävs för att arterna fortsättningsvis skall trivas 
i området. Några av åtgärderna är att det krävs sk. grönsläpp vilket innebär gröna stråk 
mellan Solbergamarken och ut till andra gröna närområden. En tunnel under väg 136 
skulle innebära att arterna kan ta sig vidare söderut. För att säkerställa ett genomförande 
av åtgärderna håller kommunen på och upprättar ett exploateringsavtal med exploatören.

Vy över Solbergamarken från det sydvästra hörnet av planområdet
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Samtliga utredningar finns tillgängliga på kommunens hemsida samt på 
kommunledningsförvaltningen.

Stenmurar
Stenmurar tillhör de mest påtagliga lämningarna i kulturlandskapet och vittnar om 
gångna tiders odlingslandskap. Murarna har höga naturvärden med en viktig funktion i 
ekosystemet. De utgör livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningsvägar för flera växt- och 
djurarter. 

Inom planområdet finns det en lång stenmur som löper längs med fastighetsgränsen 
mellan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. Inom närområdet finns det rester av stenmurar 
som vittnar om tidigare ägogränser samt ett äldre odlingslandskap. 

Fornlämningar
I samband med samrådsskedet av detaljplanen gjordes en kulturhistorisk utredning. 
Utredningen visar att området tidigare utnyttjats för fiske, bete och viss odling. Under 
förhistorisk tid har huvuddelen av området legat under vatten eller varit vattensjukt. I 
anslutning till  det sydöstra hörnet har det funnits ett gravröse som undersöktes  och togs 
bort 1974. Vid undersökningen visade det sig även finnas bosättningsspår. I samband med 
granskningskedet gjordes ytterligare en kulturhistorisk utredningen med schaktningar i 
området. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Utredningarna finns tillgängliga på 
kommunen. 

Radon
Inom planområdet finns ingen radonmätning registrerad. I närområdet har enstaka 
radonmätningar genomförts punktvis som visar på 30-1500 bequerel per kubikmeter. 
Vid Radonvärden som överskrider 200 bequerel per kubikmeter, bör åtgärder vidtas. 
Det är inte ovanligt att radonvärden skiljer sig mycket åt på Öland med punktvis 
förhöjda värden. Anledningen är att radon sprider sig genom sprickor och håligheter 
i berggrunden via grundvatten och jordluft genom marklagren. Alunskiffer har höga 
radonhalter. Andra skifferarter har låga till normala radonhalter. I ett bälte längs med 
landborgskanten underlagras lerskiffern och kalksten av alunskiffer. Alunskiffern kan gå 
i dagen där de överlagrande bergarterna knäckts. Inom planområdet finns därmed risk 
för problem med höga radonhalter. 

Stenmur inom planområdet
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Geologiska formationer vid Borgholm och Köpingsvik                    

Borgholm

Köpingsvik

Planområde

Geologi
Inom planområdet är jordlagret tunt med underliggande lerskiffer, ca 90-125 cm under 
markytan. Jordlagret består överst av morän och därunder finns ett varierande tjockt lager 
av lera. Markytan inom området lutar svagt mot norr och Kalmarsund med varierande 
nivåer mellan 0,6 m till 0,8 m i norr och i söder mellan 3,1m till 3,4 m.

Geologiska undersökningar har genomförts som visar på att markens översta jordlager 
i den västra delen av Solbergamarken (Solberga 3:1) består av organiskt material. Detta 
är det material i marken som främst består av växter som ännu inte brutits ner. Under 
det organiska materialet finns det ett lager med lerjord. Lera är uppbyggt av mycket små 
korn och mellan dessa finns det hålrum som helt eller delvis är fyllda med vatten. Vattnet 
som rinner igenom Solbergamarken kommer söderifrån och rinner ut mot havet. Vattnet 
kan inte tas upp av lerjorden och därför finns det synligt vatten i marknivå. Lerjorden 
och den stora vattenmängden har gett området dess våtmarkskaraktär.

För att kunna bebygga marken behöver lagret med lerjord tas bort och fyllas upp 
med lämpligt fyllnadsmaterial såsom sprängstensmassor. Lagret som behöver tas 
bort är ca 1 meter djupt. För att kunna bygga på en marknivå som klarar av framtida 
havsnivåhöjningar, behöver marknivån sedan höjas till en marknivå som är minst 2,8 
meter över havsytan. Stora delar av området ligger på en lägre höjd och därför kommer 
det att krävas en mycket stor mängd fyllnadsmaterial för att kunna bebygga området. 
På den östra delen av Solbergamarken (Tings Ene 1:14) är markförhållanden annorlunda 
och jordlagret består av sand. Under marken finns det ett mycket stort vattenflöde med 
grundvatten. Den stora vattenmängden innebär inget hinder för byggnation och vattnet 
kan ledas bort via ledningar. 

Översvämning
Enligt uppgifter från SMHI sker en successiv ökning av jordens medeltemperatur och 
nederbörd. Temperaturökningen innebär även en ökad temperatur i våra hav vilket för 
med sig att havsnivån höjs. Vattnets volym ökar eftersom varmt vatten tar mer plats 
än kallt vatten. Orsaken till att vattenmängden ökar är framförallt smält glaciärvatten 
och vatten från smältande isar från fast underlag. Med en stigande havsnivå följer 
konsekvenser för samhället och miljön. Bebyggelse vid kusten kommer att drabbas av 
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en förändrad kustlinje. Grundvattnet kommer att stiga vilket innebär att det tekniska 
systemet med ledningar och vägar kommer att ta skada.  

I den södra delen av planområdet ligger marknivån på 3 meters höjd över havet. Området 
sluttar ner mot vattnet och i mitten av området (vid pumphuset) går marknivån upp något 
och ligger på ca 2 meters höjd över havet. Länsstyrelsens riktlinjer om rekommenderad 
grundläggningsnivå för nya bostadshus ligger på + 2,8 meter. Kommunen följer 
Länsstyrelsens riktlinjer.

Vatten och avlopp
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. Borgholm 
Energi AB (BEAB) är huvudman för det allmänna nätet. Ledningar för vatten- och 
avlopp (VA) följer Gäddstigen söderifrån och når fram till pumphuset mitt i området. 
Dessa ledningar är mycket tryckkänsliga vilket måste beaktas vid eventuell framtida 
schaktning i närheten. Påpekas bör även att det kan förekomma lukt kring pumphuset som 
finns på platsen idag beroende på belastning, flöden och vintd etc. Ledningar för vatten 
och avlopp ligger också i den gång- och cykelväg som genomkorsar Solbergamarken i 
väst- östlig riktning. Det finns även en vattenledning från Badgatan som löper parallellt 
med kustlinjen. 

En utbyggnad av VA-nätet är fullt möjlig och enligt BEAB finns det goda förutsättningar 
för detta i området. BEAB har en pumpstation som är dimensionerad för en utbyggnad i 
området.  Solbergamarken har en bra lutning av marken i förhållande till pumpstationen. 
Markförhållanden innebär dock att en utbyggnad kan komma att bli mer komplicerad 
än om marken varit torr. Befintliga brunnar och beteckningar som finns måste höjas om 

Höjdkarta över Solbergamarken
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utfyllnad av området sker. Det planerade våtmarksområdet skapar förutsättningar för 
ett bra omhändertagande av dagvatten från gata och fastigheter. Det finns en del privata 
dagvattenledningar som måste dräneras vidare genom området.
Kommunen har låtit ta fram en vattenbalansberäkning som visar inkommande och 
utgående vatten. Beräkningen bifogas handlingarna och finns tillgänglig på kommunen.

Bräddning
En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av att 
ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad 
VA-systemet klarar av. Bräddning sker framförallt i samband med kraftigt regn och 
snösmältning eller vid höjda vattennivåer i samband med storm och sker endast under 
ett fåtal tillfällen under ett år.
Från det befintliga pumphuset som finns inom området idag går en spillvattenledning 
föresedd med sex brunnar norr ut till Kalmarsund. Brunnarna som finns längs ledningen 
andvänds idag för bräddning då behov uppstår. Avloppsvattnet som töms ut vid 
bräddningen är ofta kraftigt utspätt med regnvatten men det kan ändå skapa en olägenhet 
för de som rör sig i området då det kan förekomma lukt och rester från nedspolat skräp. 
På kort sikt ska Borgholms Energi, som är ansvariga för ledningen, sätta igen de 
brunnar som löper längs ledningen och istället låta bräddningsvatten mynna ut i en 
invallad damm som ska anläggas vid strandlinjen. På längre sikt ska kapaciteten vid 
reningsanläggningen i Borgholm ökas för att minimera tillfällen för bräddning men då 
det krävs stora investeringar är det än så länge ett framtida projekt. 
Det måste dock alltid finnas möjlighet för bräddning då andra oförutsedda händelser kan 
sätta stopp i ledningar och orsaka översvämning av t.ex. källare och gator.

Befintligt dagvattendike i den västra delen av Solbergamarken
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Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak och hårdgjorda ytor. Inom 
planområdet finns det inga dagvattenledningar och därmed sker infiltration av dagvatten
på varje fastighet. 

I dagsläget avleds nederbörden som faller i området till två dagvattendiken utmed 
områdets västra och östra utkanter. Det östra diket går ut i våtmarken och det västra diket 
till Kalmarsund. Sannolikt sker också till viss del avrinning av uppträngande markvatten 
genom dikena.

Dagvattennätet är mycket begränsat i området. Enbart vissa delar av angränsande 
bebyggelse har dagvattenlösning för fastighet/och gata som leder till öppna diken och 
vidare ut i sundet. På övriga fastigheter sker lokalt omhändertagande via LOD genom 
infiltration på egna fastigheten. Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för 
dagvatten. 

Ytvattenavrinningen sker norrut mot de öppna dikena i nordöstra och östra delen av om-
rådet och vidare ut mot det låglänta området närmast stranden som är av våtmarkskaraktär. 
Även  från högre belägna områden i söder och öster är tillrinningen till området stor. 
Tunna jordlager och högt vattentryck i berget gör infiltrationskapaciteten dålig och vattnet 
trycks upp i marken. Troligen sker även en utströmning av grundvatten i området. De 
norra delarna av planområdet fungerar idag som ett vattenuppehållande/magasinerande 
och renande system på ca 8 ha, på +0,5 höjd, innan vattnet når Kalmarsund. 

Sammanfattning av dagvattenutredning och geoteknisk utredning
Planområdets ytavrinning, radonförekomst samt geologiska och hydrogeologiska 
förhållanden har utretts och finns beskrivna i en rapport om geoteknik och dagvatten 
(Structor, 2017).  Utredningen innehåller även ett översiktligt förslag till dagvattensystem.
Nedan följer en sammanfattning av utredningarna.

Avrinningsområdets yta är drygt 11 ha, varav drygt 5 ha naturmark. Beräkningarna har 
utgått från en dimensionerad regnintensitet med återkomsttid på 10 år. Utjämnings-
dammen behöver då ha en volym på drygt 800 kubikmeter. Dimensionerat flöde till 
systemet är ca 18 l/s. 

Dränering för att grundlägga byggnader och vägar ska inte utföras så att grundvattennivån 
stiger ovan nuvarande markyta, men inte heller sjunka under nuvarande nivå.

Utfyllnader för byggnation behöver ske till nivån +3m vilket kan innebära försämrade 
dränerings- och avrinningsmöjligheter för angränsande bebyggelse. Förebyggande är att 
materialet håller tillräckligt dränerande egenskaper och dräneringsstråk.

Dräneringsvattnet från området måste inte ledas till dagvattendamm. Alternativt kan det 
ledas ut på markytan nedströms dagvattendamm för infiltrering i mark. 
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Avskärande dräneringsstråk krävs i den södra delen av området så att tillkommande 
vatten söderifrån kan ledas bort mot en naturlig rening i våtmarksområdet, utanför det 
tänkta dagvattensystemet.

En del dagvatten från tak och andra ytor kan infiltreras inom varje fastighet genom 
fördröjning i gräs-, grus och makadamfyllningar, vattenutkastare och infiltration på 
gräsytor, genomsläppliga beläggningar, gröna tak etc., s.k. lokalt omhändertagande. 
Dagvatten kan efter fördröjning och renande åtgärder med fördel lagras i en nedgrävd 
tank med bräddning mot avledande teknik. Då finns en möjlighet att återvinna dagvattnet 
för t.ex. bevattning av trädgård.

Markytor i utfyllda områden ska anläggas så att ytvatten och dräneringsvatten rinner 
bort från byggnader och vägar. Det kan rinna av på markytan, från byggnaderna och mot 
en dagvattendamm med en utjämningsvolym mellan 600 - 800 kubikmeter. Även i östra 
delen av området ska avrinningen ordnas mot dagvattendammen, inte mot befintligt 
dike, dit avrinning sker idag.  Mark- och ledningslutningar ska anpassas till detta. Vägar, 
gång och cykelvägar i området måste anpassas så att de inte hindrar vattnets flöde i 
dagvattensystemet. 

Ytor på naturmark och bredvid gator kan, med tanke på närhet till damm och 
områdets lutning, förses med flacka diken för avledning till dagvattendammen. 
Det uppstår en fördröjning nära källan och det långsammare flödet i dikena är 
positivt för vattenbehandlingen i dammen. Alternativt anläggs dagvattenbrunnar och 
dagvattenledningar för avledning till dagvattendamm. 

Dagvattendammen utgör en samlad fördröjning och ska fungera som utjämning av flödet 
samt behandling av dagvattnet. Dammen placeras norr om bebyggelsen med bra fall mot 
dammen. En sådan damm bör ej schaktas ned alltför djupt i befintlig jord för att undvika 
inläckage av mark- och grundvatten.  Bottennivån bör ligga på +0,5 m och vattennivå 
variera mellan +1,2 till + 1,8m.  Ytan kan bli ca 1500 kvm, med en totalvolym på ca 
1000 kubikmeter och utjämningsvolym på 600-800 kubikmeter.

I dammen ska finnas möjlighet till sedimentation och biologisk aktivitet så att vattnet 
renas och att utgående vatten är tillräckligt rent för att släppas till mindre våtmarksytor 
nedströms. 

Vidare avledning av utgående vatten från dagvattendammen sker i två naturliga, flacka 
avrinningsstråk i terrängen. I stråken läggs låga vallar som skapar översvämningsytor. 
Mycket grunda, tillfälliga vattensamlingar skapas då som torkar ut under torrperioder. 
Små fördjupningar i dessa med flacka kanter kan förbli vattenfyllda året runt vilket 
skapar goda miljöer för groddjur. För placeringen 1 m över havsnivån kan upprepade 
översvämningar av området förväntas. Detta bör främja biologisk mångfald och förbättra 
för skyddsvärda arter i området. 
Dammen bör utöver utjämning ha följande funktioner:
• Partikelavskiljning  - sker genom anpassad uppehållstid och flödesväg. 
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• Oljeavskiljning - oljor och övriga skadliga ämnen som kan flyta på ytan behöver            
avskiljas. 
• Syresättning och biologisk aktivitet – för att främja biologisk aktivitet och hindra 
svavelvätebildning.
• Vegetation  - bidrar till vattenrening och ger gott habitat för arter i området.
• Flödesreglering  - för reglering av vattnet och fördelning mot dammar nedströms.
• Estetik  - en vacker utformning uppfattas positivt och ger en förhöjd upplevelse 
som rekreationsområde.

Dagvattendammen kommer, fram till den dag då den inte längre fyller något syfte eller på 
något annat sätt blir obrukbar, kräva underhåll. Fastighetsägaren ansvarar för underhåll 
och till det knutna kostnader. Tillfart för underhållsfordon till dammen sker från den 
gångstig som går genom områdets mitt.

Avfall
Borgholms Energi AB (BEAB) hanterar renhållningen i kommunen. Vid planering av 
nya bostäder är det viktigt att vägar är dimensionerade för renhållningsfordon (s.k. 
sopbilar). Hushållsavfall hämtas vid fastigheten varannan vecka i Borgholms kommun. 
Förpackningsavfall och tidningar lämnas på återvinningsstation medan skrymmande 
avfall lämnas på återvinningscentralen i Borgholm.

El- och tele
E.ON har nätkoncession i området.
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SOLBERGA VÅTMARKS-
& REKREATIONS-OMRÅDE
BORGHOLM KOMMUN

SKISSPLAN
DATUM: 2018-02-12

GRUSGÅNG MED INFORMATIONSTAVLA

GRUSGÅNG UPPHÖJD, TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD

TÖRNSKATAN

UTSIKTSPLATS

GRUSGÅNG MED LEDPLANK

FÖRSLAG PÅ GRILLPLATS

LÅNGBENSGRODAN

FÖRSLAG SITTPLATS

STOR SALAMANDER

= FYNDPLATS FRIDLYSTA
          GRODDJUR ENL.  ECOCOMS
          ARTSKYDDSUTREDNING

= NY DÄCKSPÅNG

= NY GRUSGÅNG

= BEFINTLIG VÄG

= DAGVATTENSDAMM*

= GRODDAMM*

= BEFINTLIG, BEVARAD VÅTMARK

= SVAGT SLUTTANDE VALL

*= UTFORMNING ENL.
          DAGVATTENUTREDNING 2017

TECKENFÖRKLARING

Illustrationsskiss över våtmarksområdet i enlighet med framtagna utredningar

Teckenförklaring
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4. Avvägningar enligt Miljöbalken
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB
Miljöbalkens tredje kapitel handlar om grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden skall användas för det än-
damål som de är mest lämpade till. Det fjärde kapitlet handlar om bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden (Öland anges). Det femte kapit-
let handlar om miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Regeringen får ange 
föreskrifter angående mark, vatten, luft eller miljön, om det behövs för att bland annat 
skydda människors hälsa eller miljön. 

Miljökvalitetsnormer
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, är en nationell lagstiftning som grund-
lades i ett EU-samarbete. Syftet är att ge en helhetsbild över ländernas vattenresurser 
och  direktivet ska även utgöra ett skydd. Vattendirektivet trädde i kraft år 2000 och är 
införlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen. Grundvatten, 
sjöar, vattendrag och kustvatten omfattas av förordningen. Målsättningen är att allt in-
lands- kust och grundvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status år 2015, i vissa 
fall med tidsfrist till 2021 och i särskilda fall till 2027.

Vattnets naturliga väg är uppdelat i så kallade avrinningsområden där höjder i landska-
pet avgränsar ett område. Beroende på händelse och dess beskaffenhet kan vattenmiljön 
påverkas i större eller mindre omfattning inom ett avrinningsområde. Vattnet i planom-
rådet rinner ut i Kalmarsund.

Genom föreslagna riktlinjer för dagvattenhantering som anläggande av fördröjningsma-
gasin och reningsdammar längs kusten kan kustvattenmiljön gynnas. Vid höga vatten-
stånd kan också sådana anläggningar översvämmas.

Öster om Borgholms hamn ligger Borgholms reningsverk som har kapacitet att rena upp 
till 52 000 PE (personenheter). Enligt Borgholm Energi har reningsverket kapacitet att 
ta emot avlopp från ny bebyggelse. Befintlig bebyggelse inom planområdet är anslutna 
till det allmänna VA- nätet.

Borgholms kommun ingår i åtgärdsprogram för södra Östersjön, och planområdet ingår 
i M n Kalmarsunds utsjövatten (SE561400-161201). Vattenförekomsten uppnår inte god 
kemisk status. Ett allmänt miljöproblem är kvicksilver som förekommer i alla ytvatten 
med överstigande gränsvärden. Eftersom metaller aldrig bryts ner finns de till största 
delen kvar i bottensedimentet. MKN för den ekologiska statusen för Kalmarsunds utsjö-
vatten är fastställd som måttlig och riskerar att inte uppnå god ekologisk status till 2021. 
Bedömningen beror på att halterna av näringsämnen fortfarande inte når god status.
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När det gäller grundvatten så ingår planområdet i Mörbylånga-Borgholms kalkberg 
(SE628596-154217) vilken sträcker sig längs Ölands västra sida från Risinge i söder 
upp till Vannborga i norr. Planområdet påverkas även av grundvatten från Västra Ölands 
kalkberg (SE629295-155070) där Solbergafältet ingår (SE630207-155592). Kvalitetsk-
raven i MKN för grundvatten innebär att den kemiska och kvantitativa statusen ska vara 
god 2021. Grundvattnets kemiska och kvantitativa status är klassade som goda. Klass-
ningen är dock gjord på schabloner och kan ha brister. Riskbedömningen påvisar att det 
finns risk för att grundvattnets kvantitativa status kan försämras. Grundvattenförekom-
sten på Solbergafältet är även den i riskzonen att inte uppnå god kvantitativ status.

I dagsläget kommer påverkan på MKN från omgivande bebyggelse, tex tvätt av bilar, 
oljespill från motorfordon, trädgårdsgödsel och dagvatten från tak och hårdgjorda ytor.

Centralt inom planområdet finns det en pumpstation. Den ligger idag på en höjdnivå på 
ca +1 meter. Eftersom den har en samhällsviktig funktion är det viktigt att den klarar 
av en eventuell framtida havsnivåhöjning samt tillfällen då vädret innebär ett högre vat-
tenstånd än normalt. Enligt information från Borgholms Energi innebär konstruktionen 
inget problem med att den ligger lågt då dess funktion ligger under marknivå.

Grundvattentäkt Solbergafältet
Solbergafältet är en isälvsavlagring söder om Köpingsvik där Borgholm Energi 
AB utvinner dricksvatten i jordlagren. Isälvsavlagringen Solbergafältet är en egen 
vattenförekomst i jordlagren (VISS SE630207-155592). Vissa brunnar i Solbergafältet 
är även nedförda någon enstaka meter ner i den översta delen av kalkbergrunden som 
är en annan vattenförekomst, Västra Öland (VISS SE628996-155070). Det grundvatten 
som inte tas ut i vattentäkten strömmar söderut, över en förmodad klintkant i sydöstra 
Köpingsvik eller genom berggrunden, norrut, där grundvattnet strömmar ut i havet. 
Det är uppenbart att berggrunden som helhet har låg genomsläpplighet eftersom 
grundvattennivån i Solbergafältet ligger ca 20 meter högre än vid Solbergamarken. Risken 
för påverkan på Solbergafältet från verksamhet vid Solbergamarken är helt obetydlig 
även om det är tydligt att det höga grundvattentrycket som finns vid Solbergamarken 
har sitt ursprung i den stora nivåskillnaden mot kalkstensplatån i söder. Solbergamarken 
ligger strax utanför randen på det område som är definierat som vattenförekomsten 
Västra Öland.

Nyckelbiotoper
En nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden. Skogsstyrelsen har sedan 
1990 ett regeringsuppdrag att inventera och peka ut nyckelbiotoper på privat mark. Inom 
planområdet finns inga nyckelbiotoper registrerade. 

Strandskydd
Idag omfattas fastigheten Solberga 3:1 av strandskydd på 100 meter, medan strandskyddet 
är upphävt för fastigheten Tings Ene 1:14. Strandskyddet är dock upphävt för vissa delar 
inom fastigheten Solberga 3:1. Vid framtagandet av den nya detaljplanen för området 
återinträder strandskyddet på 100 meter. 
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För att kunna genomföra de förbättringsåtgärder som föreslås med ett iordningställt 
våtmarksområde, krävs dispens från strandskyddet. För att kunna beviljas dispens 
behöver ett ”särskilt skäl” anges enligt Miljöbalken. Som särskilt skäl hänvisas till att 
anläggande av dammar ska tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Åtgärderna ska 
gynna områdets biologiska mångfald samt bidra till att rena dagvatten och minska 
utsläpp av närsalter och föroreningar till kustvattnet. Områdets grod- och kräldjur är 
idag isolerade. Flera dammar som utformas på rätt sätt samt gröna stråk och en tunnel 
under väg 136 kan säkra områdets grod- och kräldjur.

Klimatanpassning 
För detaljplaneområdet identifieras översvämningsrisker i relation till främst stigande 
havsnivåer. För grönytorna kan även antas att det vid kraftiga regn inte kommer att hinna 
infiltrera stora mängder vatten. Rekommendationerna i Risk och sårbarhetsanalysen 
(DHI, 2014), anger att ingen exploatering bor ske närmare än 150 meter från strandlinjen 
samt att ingen exploatering rekommenderas under en nivå på 3 meter, vilket följs i 
planförslaget.

Buller
Buller påverkar oss på olika sätt beroende på typ av buller, vilken styrka och vilka 
frekvenser det har, hur det varierar över tiden och vid vilken tid på dygnet som vi utsätts 
för det. Mätvärden förkortas vanligtvis dbA. Styrkan hos ett ljud mäts i enheten decibel. 
Bokstaven A står för A-vägning vilket innebär att de frekvenser som uppfattas bäst av 
det mänskliga örat, får större vikt vid en mätning. 

Det finns två sätt att mäta och beräkna buller på; med ekvivalent ljudnivå och maximal 
ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå visar medelvärdet för alla ljud under en viss period. 
Maximal ljudnivå är det högst uppmätta värdet under en viss period, till exempel ett 
dygn. 

Den största bullerkällan i området är väg 136. Det bebyggda området mellan väg 136 
och planområdet bildar en bullerridå och området bedöms inte alls som bullerstört. Inom 
planområdet är hastigheten så pass låg att ny trafik inte bedöms generera bullernivåer 
som överstiger riktvärden.

Riksdagen fastställde de riktvärden för trafikbuller som redovisas i tabellen nedan, som 
från och med 1/6 2015 ska tillämpas vid planläggning.

Riksintressen
Riksintresse är ett begrepp som avser ett geografiskt område eller enstaka objekt som är 
skyddat och anses viktigt ur en nationell synvinkel. Riksintressen ska långsiktigt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värde. Hela Öland utpekas som riksintresse. 
Det är turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen som särskilt 
ska beaktas vid exploatering eller andra ingrepp i miljön.
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Markföroreningar
Inom området finns inga kända markföroreningar enligt kommunens register och inte 
heller någon anledning att misstänka markföroreningar. 

Miljökonsekvensbeskrivning
I detaljplanearbetet för Solberga 3:1 m.fl. har en miljökonsekvensbeskrivning tagits 
fram. Nedan följer en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen.

Naturvärdesinventeringen av planområdet visade att det förekommer arter i området 
som omfattas av artskydd. Sammanlagt identifierades tolv naturvärdesobjekt i 
miljökonsekvensbeskrivningen. I samband med fältbesöken gjordes fördjupade 
inventeringar av fåglar och insekter, en översiktlig undersökning av fladdermöss, samt 
eftersök och bedömning av förutsättningar för groddjur i området.

I ett beslut från 2016 gjorde Länsstyrelsen bedömningen att med dåvarande planförslaget 
kan exploateringen genomföras utan att artskyddsdispens kommer att krävas, dock under 
förutsättningen att skyddsåtgärder som anges i anmälan vidtas för långbensgroda och 
större vattensalamander. Länsstyrelsen påpekar även att innan skyddsåtgärderna vidtas 
måste kommunen visa på mer exakt hur genomförandet ska gå till, samt att frågan om 
eventuella föroreningar till dagvattendammarna och kontroll av dessa ska belysas.

Nollalternativet
Nollalternativet för planområdet Solbergamarken utgår från att platsens förutsättningar 
i stort sett fortsätter vara som de ser ut idag. Nollalternativet bygger därför på följande 
antaganden:
• Ingen bostadsbebyggelse anläggs i området. Mark som föreslås för bebyggelse i 
huvudalternativet förblir naturmark med högt respektive påtagligt naturvärde, främst 
bestående av ekskog, tät buskmark och öppen grusmark.

• Större delen av området fortsätter att utvecklas utan några organiserade skötselåtgärder, 
vilket i teorin betyder att skogs- och buskmark successivt växer igen mot våtmarksområdet. 
I praktiken röjs och ansas dock en del områden närmast bebyggelse samt delar som 
vid igenväxning skymmer utsikt mot Kalmarsund. Det är således rimligt att anta att 
naturområdet i väst, fortsatt kommer att hållas relativt öppet. Området närmast vattnet 

  Utomhus         Ekvivalent ljudnivå      Maximal ljudnivå

   vid fasad    60 dB(A)               -

   på uteplats    50 dB(A)         70 dB(A)

   vid fasad till bostad < 35 m2  60 dB(A)               - 
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antas växa igen.

• Inga nya våtmarker eller dammar anläggs i området. I den östra delen av planområdet
(på kommunal mark) kommer skötselåtgärder för våtmarken att kunna genomföras
• Området har fortsatt betydelse som rekreationsområde, men inga nya gång- och 
cykelvägar eller stigar anläggs i området. I dagsläget passerar många människor genom
området via de nu tillgängliga gång- och cykelvägarna. Dessa utgör en viktig länk mellan
Borgholm och Köpingsvik, samt möjliggör rekreation och friluftsliv i framförallt norra
delen av området även i nollalternativet.

Huvudalternativ
I huvudsak regleras följande i planen:
Bebyggelse av bostäder tillåts i planområdets södra del. En tall- och buskbeklädd yta i 
sydöstra planområdet tas bort och marken bebyggs. Även buskmark i sydväst försvinner 
och bebyggs. Mark i norr markeras som NATUR och våtmarken norr om den nya 
bebyggelsen samt öster och väster om grusvägen som löper i syd-nordlig riktning ska 
fortsatt vara våtmark. I norr tillåts även småbåtshamn och i väster anläggs en parkering 
i anslutning till Flundregatans förlängning in i planområdet. Dammar får anläggas inom 
markerade områden i den norra delen av planområdet. Största djup är 0,3 m över nollplan. 
Kortare sträckor gång- eller cykelvägar anläggs vid ett genomförande av planen för att 
ansluta dem till befintlig gatustruktur utanför södra delen av planområdet. Gator anläggs 
vid fastigheterna som en fortsättning av Laxgatan och en tvärgata till Rödstensgatan. 

Grönområdet vid Solbergamarken
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De befintliga tennis- och boulebanorna får planbestämmelsen idrottsanläggning med 
tillhörande parkeringsyta. Strandskyddet återinträder, men upphävande kommer att 
sökas för delar av norra planområdet. 

Samlad miljöbedömning av huvudalternativet
De naturmiljöer som påverkas är främst av klass 2, högt värde (1 ha igenväxande 
buskmark och örtrik grusmark) och klass 3, påtagligt värde (3 ha artrik buskmark och 
100 årig ekskog), inget område är av klass 1, högsta värde. Miljöerna som påverkas är 
relativt vanliga på Öland. Ett flertal skyddsåtgärder finns framtagna. Under förutsättning 
att skyddsåtgärder genomförs kan effekterna på ekologisk funktion och artmångfald 
mildras, effekterna bedöms då som måttliga. Konsekvenserna bedöms bli måttliga på 
naturmiljöerna.

Flera av arterna som finns inom detaljplaneområdet är skyddade och rödlistade på 
nationella grunder. Effekterna på arternas bevarandestatus är i artskyddsutredningen 
bedömd utifrån att ett antal skyddsåtgärder vidtas. Om skyddsåtgärderna vidtas bedöms 
att inga av arternas bevarandestatus riskeras varken lokalt, regionalt eller nationellt och 
konsekvenserna för arterna bedöms då bli måttliga. 

Hela miljökonsekvensbeskrivningen bifogas planhandlingarna.

Grönområdet vid Solbergamarken - vy från norr
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5. Tidigare ställningstaganden enligt Plan- och bygglagen
Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens 
markanvändning ska utvecklas på sikt. Översiktsplanen för Borgholms kommun (2002) 
anger att en detaljerad redovisning av den framtida mark- och vattenavändningen 
för Borgholms tätort kommer att redovisas i den fortsatta översiktsplanen genom en 
fördjupning av översiktsplanen. Övergripande anges att ny bebyggelse bör så långt 
möjligt anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller placering, utformning 
och färgsättning. 

En fördjupning av översiktsplanen för Borgholm – Köpingsvik har tagits fram och 
har nyligen antagits. För Solbergamarken anges området som ”Utredningsområde för 
fler och utökade byggrätter, bostäder prioriteras. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder bör 
utredas i samband med ny detaljplan. Viktigt att mark säkerställs för att ge plats åt 
åtgärder för att skydda bebyggelse vid stigande havsnivå samt dagvattenhantering. 
Särskilt viktigt att spara mark vid lågpunkter, längs kusten samt längs vägar. Stranden 
mellan strandpromenaden och vattnet ska hållas öppen för allmänhetens rekreation och 
det är viktigt att enskilda intressen inte inkräktar på allmänhetens fysiska eller visuella 
tillgång till området”.

Detaljplan
För området finns två detaljplaner som delas i fastighetsgränsen mellan Solberga 3:1 och 
Tings Ene 1:14. Grönområdet för de båda detaljplanerna anges som ”park eller plantering 
med gång och cykelväg”. Hamnområdet anges som fritidshamn. Detaljplanen för 
fastigheten Tings Ene 1:14 fastställdes 1966. Detaljplanen för Solberga 3:1 fastställdes 
1987.

Tidigare kommunala beslut
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutade 2007-02-26 att godkänna ett 
förslag om en sammanhängande strandpromenad från yttre hamnen i Borgholm 
till Köpingsviken och Klintastranden. Denna skulle då passera inom det föreslagna 
planområdet. Det är dock möjligt att redan idag röra sig strandnära längs sträckan och det 
påpekas även vid beslutsgenomgången att projektet redan då var en del av kommunens 
planering och hänsyn fortlöpande tas för att möjliggöra strandpromenaden.
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Plankarta 
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6. Planförslaget och konsekvenser

Planbestämmelser på plankartan är juridiskt bindande. På hela kartan finns det linjer 
som är indelade i en hierarki. Dessa linjer betecknas som: 
        
   Plangräns
        Användningsgräns
       Egenskapsgräns
   Egenskapsgräns och administrativ gräns
   Illustrationslinje
   
Plangränsen anger gränsen för planområdet. En användningsgräns markerar gränsen 
för markanvändningen såsom bostäder och natur. En egenskapsgräns visar gränsen för 
egenskapsbestämmelser såsom ledningsområden, byggrätt eller höjd på byggnader. 
Egenskapsgränsen är underordnad användningsgränsen. Administrativ gräns avgränsar 
områden inom vilka det finns administrativa bestämmelser som t.ex. u-områden. 
Illustrationslinje är inte bindande och mer för att förtydliga vissa delar av planen. Nedan 
är exempel på hur linjer används på en plankarta. 

Nedan följer en beskrivning av föreslagna bestämmelser på plankartan.

Gator och gångvägar
Nya gator planläggs med bestämmelsen GATA. Genom området finns en gång- och 
cykelväg idag som är grusbelagd. Stråket går i öst-västlig riktning och planläggs med 
bestämmelsen GÅNG.

Natur
En rad utredningar visar på höga naturvärden i området. Utredningarna pekar även ut 
livsmiljöer för arter som bl.a. är rödlistade. Vidare redovisar utredningarna betydelsen 
av grönpassager för befintliga djurarter. Områden med särskilt höga naturvärden samt 
grönpassager skyddas genom bestämmelsen NATUR.

I den norra delen av området finns planer på att anlägga ett våtmarksområde. Hela detta 
området planläggs med bestämmelsen NATUR. Idag finns en naturlig våtmark i området 
och det vatten som kommer från klinten (söder om planområdet) måste fortsättningsvis 
tas omhand. Dammarna utformas på ett sådant sätt att känsliga djurarter fortsättningsvis 
kan få en bra livsmiljö i området. Innan anläggandet ska mer detaljerade instruktioner 
om utformning tas fram. 

B

NATUR

            Användningsgräns
Plangräns                                Egenskapsgräns
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Bebyggelse
Fastigheterna Solberga 3:1 samt Tings Ene 1:14 planläggs som bostadsändamål, B i den 
södra delen av planområdet. 

Teknisk anläggning
Centralt i området finns idag en pumpstation som planläggs med bestämmelsen E, teknisk 
anläggning. Ytterligare tre område anläggs med bestämmelsen E för att möjliggöra en 
utbyggnad av pumpstation, dagvattendamm och damm för bräddning.

Idrott
Inom området finns idag en tennisbana samt en boulebana. Dessa planläggs med 
bestämmelsen N, motionsanläggning.

Parkering
I den västra delen av planområdet finns en parkering som får beteckningen P. En ny 
parkering föreslås intill hamnen i nordväst.

Hamn
Markområdet inom hamnen planläggs med bestämmelsen V, småbåtshamn.

Vatten
Vattenområdet planläggs med bestämmelsen W1 och vattnet inom hamnområdet med 
bestämmelsen W2.

Lekplats
Nya bostäder planläggs inom ett område där det idag finns en lekplats. Lekplatsen flyttas  
och placeras centralt inom planområdet och planläggs med bestämmelsen lek.

Damm, våtmark och dike.
Tre dammar planeras anläggas inom planområdet för att gynna grod- och kräldjur. 

Den naturliga våtmarken är idag tidvis påverkad av saltvatteninträngning. Planerade 
grunda dammar ska likna de naturliga i området. Dammar ska inte byggas med tätskikt 
pga strömmande grundvatten. Dagvattendammen som ska anläggas i södra delen av 
våtmarksområdet, utanför strandskyddsområde, föreslås fungera som ett reningssteg 
för närsalter och föroreningar innan vattnet letar sig vidare till groddammarna och den 
naturliga våtmarken i norr. Även vatten från diket i öster ska ledas till dagvattendammen 
i söder. Dammen bör anläggas för att klara ett 10-års regn (ca 800 kubikmeter).

I den östra delen av planområdet finns ett mindre dike idag. Detta dike behöver ledas om 
varpå en planbestämmelse om dike anges på plankartan.
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Exploateringsgrad
Byggrätten anges med ett e på plankartan. För ny bebyggelse föreslås en byggrätt på 
totalt 210 kvm.
Nya fastigheter får bebyggas med ett bostadshus på maximalt 160 kvm. Därutöver får 
en komplementbyggnad (såsom garage) uppgå till 50 kvm.  
För samtliga bostadsfastigheter finns utöver ovanstående, byggrätter som är 
bygglovsbefriade enligt plan- och bygglagen:
Friggebod fristående 15 kvm
Skärmtak över entré/uteplats 15 kvm
Attefallstillbyggnad 15 kvm
Attefallshus fristående 25 kvm

Vid hamnen får sjöbodar uppföras med en största byggnadsarea på 15 kvm.

Begränsning av byggrätt
Områden som ej får bebyggas markeras med prickmark på kartan:

 
Det finns även områden på plankartan som anges med plus-tecken. Planbestämmelsen 
anger att marken enbart får förses med komplementbyggnad. Bestämmelsen syftar dels 
till att styra så att huvudbyggnaden hamnar centralt på tomten, dels för att den inte skall 
hamna för nära befintlig bebyggelse intill fastigheten Tings Ene 1:14.

 +    +    +    +    +    +    +    +    +    +    +
   +    +     +    +    +     +   +    +    +    +

Placering
Huvudbyggnad och komplementbyggnader ska placeras minst  4 meter från tomtgräns. 
Garage ska placeras minst 2 meter från tomtgräns.

Fastighetsstorlek
Minsta tomtstorlek är 1000 kvm. En största fastighetstorlek regleras till 1400 och 1600 
kvm. 

Höjd på byggnader
För samtliga nya bostäder anges en maximal nockhöjd på 5 meter vilket möjliggör 1 
våning. Ny bebyggelse kommer att påverka utsikten över Kalmarsund för boende i 
området. Höjden hålls därför nere för att göra påverkan mindre. En högsta totalhöjd på 
komplementbyggnader regleras till 3,5 meter. Vid hamnen får sjöbodar uppföras med en 
maximal nockhöjd på 3 meter. Nockhöjden markeras med en symbol på plankartan: 

Utförande
Byggnad skall utföras med en minsta grundläggningsnivå på 2,8 meter över havet.
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Marklov
För fällning av större träd krävs marklov inom naturområden.

U-område
Område avsett för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Strandskydd
När en ny detaljplan upprättas återinträder det generella strandskyddet på 100 meter. För 
att kunna utföra åtgärder inom detta område måsta strandskyddet upphävas. på plankartan 
sätts en administrativ bestämmelse som redovisar att strandskydd ska upphävas för GATA 
och V. Områdena ligger inom strandskyddszonen. En illustrationslinje på plankartan 
visar den ungefärliga omfattningen av strandskyddet som återinträder.

Planförslagets övriga konsekvenser
Vatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Nya byggnader kan 
kopplas på det kommunala va-nätet. Borgholms Energi är huvudman. 

Översvämningsrisk
Området är idag låglänt och marknivån behöver höjas upp. Vid kraftiga stormar svämmas 
stora delar av området över. För att undvika översvämning krävs att ny byggnation 
anläggs enligt de riktlinjer som anges i dagvattenutredningen:

Grundvattnet ligger klart över marknivån idag pga det höga vattentrycket i området som 
skapats genom nivåskillnader i landskapet och täta jordarter. De naturliga våtmarkerna i 
norr hålls blöta genom utströmning av grundvatten från underliggande skiffer. Genom att 
inte schakta för djupt vid byggnation och därefter fylla ut marken med ett material med 
låg vattengenomsläpplighet toppat med ett dräneringsskikt för att motverka stigande 
grundvattenyta bedöms inte vattentrycket i marken förändras. Vattentrycket kan dock 
tillfälligt påverkas men återskapas vid utfyllnad. Ledningsgravar ska tätas med lera för 
att förhindra avrinning.

Vallar i nordväst vilka ska skydda mot inträngning av saltvatten ska anpassas med en 
öppning där vatten kan strömma ut vid hög nederbörd. 

Dagvatten från väg 136 och från lokalgator kan ledas till svackdiken för att minimera 
risker för föroreningar på yt- och grundvatten. Svackdiken vid väg 136 kan även bromsa 
ytvatten söderifrån.
Vattenskyddsområdets grundvatten bedöms sannolikt inte påverkas då grundvattnet 
inom skyddszonen finns i jordlagren ovanpå berg söder om väg 136. Om kanaliseringar 
fanns vore det troligt att vattnet redan skulle strömma ut från täkten. Det finns dock 
en risk att tilltäppta sprickbildningar kan öppnas vid grävning och schaktning. Risken 
bedöms dock som minimal. 
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Miljökvalitetsnormer
Vatten som kan påverkas är kustvattenförkomst (M n Kalmarsunds utsjövatten) 
där det bedöms föreligga risk att inte uppnå god kemisk eller ekologisk status till år 
2021. Grundvattenförekomst inom området tillhör Mörbylånga-Borgholms kalkberg 
där den kemiska statusen är bedömd som god men där det föreligger en risk att inte 
uppnå god kvantitativ status till år 2021. Planområdet påverkas även av vatten från 
vattenförekomsten Västra Ölands kalkberg. Bedömningen är densamma som för tidigare 
grundvattenförekomst. Underlaget till bedömningarna för grundvattenförekomsterna är 
hämtade från VISS (Vatteninformationssystem). 

MKN för buller, Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller som inte får 
överstigas. 

I norra delen av området kan våtmarksstrukturen bevaras. De vattenhållande/renande/
fördröjande egenskaperna kan bibehållas och få en förbättrad funktion samtidigt som 
habitatet kan stärkas för skyddsvärda arter.

Med dessa åtgärder bör MKN för vatten ej försämras trots exploatering av området. 

Riksintresse
Planens genomförande bedöms endast innebära en marginell påverkan på riksintressen 
för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen. Större delen av området mellan Borgholm 
och Köpingsvik är redan bebyggt med bostäder. Grönområdet används som ett strövom-
råde men är relativt svårtillgängligt då marken inte har röjts regelbundet. Planförslaget 
inkräktar dock till viss del på det rörliga friluftslivet eftersom området idag består av ett 
sammanhängande grönområde. 

Den nya planen föreslår att norra delen av planområdet anläggs som ett våtmarksområde 
med infiltrationsdammar. Detta innebär att området närmast vattnet inte privatiseras 
utan hålls öppet för friluftslivet. Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 
(MB) 3, 4 och 5 kapitel. 

Medverkande tjänstepersoner
Kommunledningsförvaltningen   

Thomas Nilausen  Helene Wertwein Haavikko  Magnus Juhlin
Planarkitekt   Miljöhandläggare   Plan- och byggchef
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7. Genomförandebeskrivning
Inledning
Genomförandebeskrivningen beskriver hur planen ska genomföras och vilka konse-
kvenser det får. Den redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighets-
rättsliga åtgärder som krävs för att genomföra detaljplanen. Genomförandebeskrivning-
en har dock ingen självständig rättsverkan. 

Sammanfattning av detaljplanen
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i södra delområdet för 
att vid den norra delen, i anslutning till strandlinjen, utveckla naturområdet

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett 
utökat planförfarande. Tillfälle att ta del av planförslaget och lämna synpunkter föreligger 
i samrådsskedet samt i granskningsskedet. Inför antagande redovisar kommunen de 
synpunkter som har inkommit under granskningsskedet samt kommenterar och ger 
förslag till eventuella justeringar av planförslaget i ett granskningsutlåtande. 
 
Tidplan, reviderad
Projektet är komplext och det har inkommit många synpunkter vilket gjort att tidplanen 
blivit justerad vid flertalet tillfällen. Inför antagande ser tidplanen ut enligt följande: 

Tid            Planprocess 
Juni 2017           Samråd
Januari 2019      Granskning
Sista kvartalet 2019          Antaganedbeslut i kommunfullmäktige

Tidsplanen kan komma att justeras under den fortsatta planprocessen.

Genomförande
Planens genomförandetid är 5 år från den dag beslutet att anta planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att, efter ansökan om 
bygglov, få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren 
ej längre garanterad byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens slut ändra eller 
upphäva planen. Detaljplanen är dock gällande tills dess att ny detaljplan tas fram.

Ansvarsfördelning
Anläggning   Drift
Allmänt va-nät  BEAB
El och bredband  E.ON
Tele    Skanova
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Huvudmannaskap
Både kommunalt och enskilt huvudmannaskap förekommer i planområdet.
Kommunalt huvudmannaskap anges för de grönytor samt för de gångvägar som planlagts 
inom området. Gator för att ansluta tillkommande fastigheter inom planområdet 
till vägnätet ges enskilt huvudmannaskap. De vägar som ska anslutas till ingår i 
gemesamhetsanläggningar. En anläggningsförrättning genom Lantmäteriet kommer att 
behöva genomföras. Ansökan om lantmäteriförrättning regleras i exploateringsavtalet 
som upprättas i anslutning till planens antagande.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagna nya bostadstomter bildas genom avstyckning. Antalet fastigheter som får 
avstyckas regleras genom största och minsta fastighetsstorlek i detaljplanen

Exploateringsavtal
Mellan markägare tillika exploatör för det västra området och kommunen ska 
exploateringsavtal avseende planens genomförande tecknas. Avtalen ska reglera 
fastighetsreglering av allmän plats, fördelning av kostnader för utbyggnad av allmän 
plats vilket inkluderar dagvattenanläggning och en utveckling av befintlig natur till ett 
rekreativt område. 
Avtalen ska föreligga senast när detaljplanen vinner laga kraft. 

Köpekontrakt
Kommunal kvartersmark kommer att försäljas till intressenter genom köpekontrakt.
.
Arrendeavtal
Delar av planområdet är upplåtna med arrenderätt. Genomförandet av planen kommer 
att förändra arrendeförhållandena.

Ekonomiska frågor
Elofs Källa AB är exploatör för Solberga 3:1 och kommunen är exploatör för Tings Ene 
1:14. 

Respektive fastighetsägare bekostar utbyggnad av va-nätet inom planområdet. 
Anslutningsavgifter etc. tas ut enligt för varje nätoperatör gällande taxa.
Kapacitetsökning samt förnyelse av befintliga VA nät kan komma att krävas. Åtgärder för 
kapacitetsökning kan komma att medföra omfattande arbete i och utanför planområdet 
i nätet. 

Bygglov och bygganmälan kommer att krävas för ny bebyggelse enligt bestämmelserna 
i Plan- och bygglagen. Avgifterna för bygglov debiteras enligt gällande taxa. Vid 
handläggningen av bygglov kommer även en planavgift att tas ut för de fastigheter som 
inte omfattas av exploateringsavtalet. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder, som är en förutsättning 

383



32Antagandehandling

för planens genomförande.
Gemensamhetsanläggningar i anslutning till planområdet ska omprövas, kostnader för 
förrättning fördelas på respektive exploatör.
Allmän plats ska, i den mån det finns önskemål och behov av  att göra detta, 
fastighetsregleras till kommunen.

Utredningar
Med utredningar menas sådana som krävs inför bygglov/byggsamråd. Byggherrarna 
bekostar dessa.

Byggskedet
Respektive byggherre ansvarar för och bekostar eventuell besiktning av grannfastigheter 
innan byggnation påbörjas. Det ligger i byggherrens intresse att vidta åtgärder mot 
byggrelaterade skador.

Geoteknik
Översiktlig geoteknisk utredning visar att grundläggning av byggnader och anläggningar 
till övervägande del kommer att utföras på lera och för övriga ytor i friktionsjord. Tunga 
byggnader eller konstruktioner med stora punktlaster kan erfordra förstärkningsåtgärder.

Dagvatten
I samband med bygglov/byggsamråd kan det med fördel redovisas hur fördröjning av 
dagvatten kommer att ske. Dagvatten från planområdet kommer slutligen att samlas i 
utjämningsmagasin i planområdets mitt omedelbart väster om den gång- och cykelväg 
som löper nord-sydligt genom området. Utjämningsmagasinet ska ge möjlighet att 
kontrollera utflödet till intilliggande naturliga våtmarker för ytterligare rening innan 
dagvatten tillåts passera till kusten. 
Kostnader för anläggandet av dagvattendamm fördelas i exploateringsavtalet.
Dagvattendamm och groddammar m.m. inom våtmarksområdet kräver skötsel för en 
obestämd framtid. Markägaren, som i detta fall blir kommunen, förbinder sig att ansvara 
för skötsel samt att stå för de kostnader som det är förenat med då våtmarksområdet och 
dess invånare är beroende av att en sådan lösning fungerar. 

För planens genomförande ska dispens eller upphävande från strandskyddet sökas så 
snart utformningen av dagvattenlösning är känd och skälen för dispens eller upphävande 
kan formuleras.
I planområdets östra del behöver befintlig dagvattenledning flyttas något väster ut och 
rätas upp. Dagvattenledningen förlängs och ansluts till ett svackdike som kommunen är 
huvudman för.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Nedan beskrivs vilka fastigheter/samfälligheter som berörs av denna planläggning och 
hur. I beskrivningen tas inte den kommunala fastigheten med.
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Solberga 3:1
Mark för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap (GC-VÄG, NATUR) överförs 
till kommunan.
Gemensamhetsanläggningarna som belastar fastigheten Solberga GA:7, GA:3, GA:1 
omprövas och ny mark från fastigheten kommer att ingå.

Solberga GA:7
Anläggningen omprövas så att väg till hamnen inkluderas, Flundregatan förlängs. 
Fastigheten Solberga 3:1 med motionsanläggning och hamn bör vara del i 
gemensamhetsanläggning.

Solberga GA:5.
Gemensamhetsanläggningen ska ombildas till att omfatta vägar på allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap. Tillkommande väg inom plan, gul markering och med B 
betecknat område, avses att ingå i anläggningen.
Grönområde som utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap ska återgå till 
kommunen.

Solberga GA:3
Gemensamhetsanläggningen ska ombildas till att omfatta vägar på allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap. 

Fastigheter utanför planområdet
Solberga 19:10 och 19:13
Mellan fastigheterna har ny väg planlagts som får till följd att fastigheterna inte längre 
utgör hörntomter

Solberga 19:11 och 19:14
Genom förlängning av Bergsstigen finns inte längre behovet av vändplats. Markområdet 
ges bestämmelsen kvartersmark för bostäder och fastigheterna kan efter överenskommelse 
utökas med motsvarande yta.

Solberga 19:28 och 19:29
Genom att gång- och cykelvägen tas bort mellan fastigheterna och ytan planläggs som 
kvartersmark kommer fastigheterna att, efter överenskommelse, kunna utökas.

Solberga 3:100, 3:105 och 3:106
Laxgatan förlängs och ny kvartersmark tillskapas inom den nya planen. Avståndet till 
kvartersmark är cirka 20 meter samt ytterligare 4 meters avstånd från tomtgräns för 
huvudbyggnad.
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Tillstånd
Följande tillstånd kan komma att krävas.
• Upphävande av strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap 18§ inom område som beskrivs 
på plankartan. 
• Anmälan alt. tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken för anläggande 
av dammar.
• Dispens för markavvattning. 
• Artskyddsdispens. Söks i samband med ansökan om vattenverksamhet.
• Anmälan om samråd enligt MB 12:6. 
• Bygglov enligt PBL
• Ansökan om marklov hos kommunen för avsevärd markhöjning (0,5 meter) inom 
detaljplanelagt område.

Medverkande tjänstepersoner
Kommunledningsförvaltningen 

Alexander Sundstedt
Mark- och exploateringsstrateg
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KOSTNADSBEDÖMNING DAGVATTENDAMMAR 
SOLBERGAMARKEN 

På uppdrag av Borgholms kommun arbetar Structor Miljö Öst AB med frågor rörande 
dagvattenhantering för området Solbergamarken där nya bostäder ska byggas. Under 
2017 utreddes dagvattenfrågan översiktlig och förslag till lösningar till fördröjning och 
rening av dagvatten togs fram. Som tilläggsuppdrag har det nu efterfrågats en 
kostnadsbedömning för de föreslagna lösningarna, vilken presenteras i detta PM.  

 

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV SYSTEM 

Dagvatten som uppstår genom takavvattning och andra ytor på bebyggda fastigheter  
infiltreras i marken inom varje fastighet. Vatten som inte kan infiltreras behöver kunna 
rinna av på markytan. Markytan inom hela det bebyggda området i söder planeras så att 
det lutar bort ifrån byggnader och så att vatten kan rinna norrut mot en dagvattendamm.  
Den östra delen av planområdet har, naturligt, avrinning mot ett grävt dike som rinner ut 
i havet mot nordost. Vatten från denna del bör ändå ledas till dagvattendammen för att 
kunna behandla dagvattnet. Vid projektering och utförande planeras marklutningar och 
ledningslutningar så att vattnet samlas in till dagvattendammen. 
 
Gator och andra hårda ytor kan eventuellt behöva förses med dagvattenbrunnar och 
dagvattenledningar som leder vattnet till dagvattendammen. Insamling av dagvatten kan 
alternativt göras i flacka diken vid sidan av gatorna eller i parkmark mellan tomter. 
Flödet mot dagvattendammen blir då långsammare, vilket är en fördel för 
vattenbehandlingen i dammen. En dagvattendamm för utjämning av flödet samt 
behandling av dagvattnet placeras strax norr om bebyggelsen där nivåskillnaden till 
tänkt bebyggelse i söder är tillräckligt stor för att det ska det ska kunna bli bra fall mot 
dammen och där det finns förutsättningar att bygga en damm med tillräcklig 
utjämningsvolym. Dagvattendammen bör inte schaktas ned alltför djupt i befintlig jord 
eftersom inläckaget av grundvatten från underliggande morän då riskerar att öka. För att 
undvika bottenupptryckning rekommenderas att dammarna anläggs utan tätduk. 
 
Förslag på placering av en damm tillsammans med förslag på bottennivå samt högsta 
och lägsta vattennivå visas i figur 1. Dammens föreslås bli ca 1500 m2 och kan ges en 
totalvolym av minst 1000 m3 med en utjämningsvolym mellan 600 m3 och 800 m3. 
 
 

  Solbergamarken dagvatten
 17009
 2019-10-15
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Figur 1: Översiktlig beskrivning av dagvattendammar. 

 
Dagvattendamm, utjämning och behandling 
Dammen utformas så att den utöver utjämning har följande funktioner 
 

· Partikelavskiljning. Uppehållstid och flödesväg genom dammen ska vara 
sådan att utgående vatten blir ett klart vatten. 
 

· Oljeavskiljning. Olja och andra skadliga ämnen som kan flyta på vattenytan 
behöver avskiljas eller brytas ner. 
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· Syresättning och biologisk aktivitet. Vattnet i dagvattendammen behöver 
vara syresatt för att befrämja biologisk aktivitet och så att det inte uppstår 
dålig lukt av svavelvätebildning. 

 
· Vegetation. Vegetation i dammen kan bidra till vattenreningen och gör 

dammen mera naturliknande. 
 

· Flödesreglering. Utgående vatten behöver kunna regleras och fördelas på 
naturdammar nedströms. 

 
· Estetik. Dammar som har vacker utformning brukar uppfattas som ett 

positivt inslag i miljön. 
 

Grunda dammar för groddjur och våtmarksvegetation 
Utgående vatten från dagvattendammen leds vidare i två olika avrinningsstråk som finns 
naturligt i den flacka terrängen. Vattensamlingarna som då uppstår blir mycket grunda, 
endast någon decimeter djupa och kan förväntas torka ut under torrperioder. På några 
mindre delytor av översvämningsmarken grävs fördjupningar med flacka kanter 1:10. 
Dessa fördjupningar bör med hjälp av grundvattenutströmning kunna förbli vattenfyllda 
året runt och behöver också anpassas med vegetation i och vid sidan av dammarna så att 
de blir bra leklokaler för groddjur. Bottennivån i fördjupningarna behöver förmodligen 
provas ut praktiskt för att vattennivån ska bli lagom och vattentillströmningen tillräcklig 
för att hålla fördjupningarna vattenfyllda året runt. Området med grunda dammar ligger 
ca 1 m över nuvarande havsnivå och kan därför förväntas bli översvämmade av havet 
vid återkommande tillfällen.  
 
Detaljutformning av de grunda dammarna bör göras i samband med projektering av 
dagvattensystem, vägar, gång och cykelvägar samt grönytor i området så att det inte 
uppstår konflikt mellan översvämningsytor, strömningsvägar för vattnet.  
 

KOSTNADSBEDÖMNING DAGVATTENDAMMAR 

Kostnadsbedömningen för att anlägga en större dagvattendamm och tre mindre dammar 
för groddjur är översiktlig och bygger på uppskattade kostnader för olika delmoment. 
Hur stora anläggningskostnader det blir i praktiken beror på hur arbetet läggs upp, om 
det görs med interna resurser eller om det handlas upp som en separat entreprenad eller 
som en del i en större entreprenad.  
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Tabell 1. Uppskattade kostnader, anläggande av dagvattendammar 

  

Delmoment Uppskattad kostnad (kr) 

Schaktning samt transport av massor  
(1300 m3) inom området 

130 000 

Borttagning vegetation/röjning 100 000 

Inköp singel/makadam 100 000 

Inlopps/utloppsanläggningar till dammar 160 000 

Träskärm för oljeavskiljning 100 000 

Geotextil 1 000 

Plantering av växter/estetik/grodor 80 000 

Vägtrummor, vattenpassage vägar 40 000 

Diverse, oförutsett, ca 10 % 70 000 

OH-kostnad, projektering, byggledning ca 25% 180 000 

Summa 961 000 

 

Kostnader för ledningsdragning och övrig dagvatteninsamling från bostadsområde samt 
brunnar etc. i gator är inte medräknat i kalkylen. Beräkningen avser endast 
behandlingsdammar.  

Det är troligtvis möjligt att få ned kostnaderna för entreprenadarbeten och material om 
det i samband med detaljprojektering görs en mer specifik teknisk beskrivning med 
mängdförteckning som kan användas vid upphandling av entreprenad. Särskilt om 
dammarna läggs som en del i en större entreprenad med mycket andra markarbeten så 
kan priserna bli lägre. Om delar av arbetet görs internt minskar arbetskostnaderna samt 
de administrativa så kallade OH-kostnaderna.  

Kostnader för växtplantering och anpassning av dammarna för groddjur påverkas 
mycket av hur mycket detalj-expert- och handarbete utformningen kräver.  
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SLUTSATS OCH REKOMMENDATION   

Den översiktligt uppskattade kostnaden för anläggande av en större dagvattendamm 
med oljeavskiljare och tre mindre dammar för grodor är ca 960 000 kr. Kostnaden 
bedöms vara rimlig om det läggs resurser på en noggrann projektering där det görs 
speciell hänsyn till grodor och andra naturvärden samt att arbetet handlas upp som en 
separat entreprenad. För att få ner kostnaderna kan arbeta göras med interna resurser 
och eller kombineras med andra entreprenadjobb som ändå ska utföras. För att kunna 
lämna ut förfrågan för upphandling av entreprenad rekommenderas först genomförande 
av detaljprojektering samt upprättande av teknisk beskrivning och mängdförteckning. 

 

 

Kalmar 2019-10-15 
Structor Miljö Öst AB 

 

   

Teresia Börjesson  Daniel Glatz 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 178

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 Dnr 2019/132 003 KS

Revidering av förbundsordningen och reglemente, Ölands kommunal-
förbund (ersätter  2019-06-25 reviderade dokument)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att godkänna reviderad förbundsordning för Ölands kommunalförbund att gälla 

från och med 1 januari 2020.

att godkänna reviderat reglemente för Ölands kommunalförbund att gälla från 
och med 1 januari 2020.

att godkänna Driftsam-avtal om Ölands Kommunalförbunds bastjänst inom IT att 
gälla från och med 1 januari 2020.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund förslår i beslut 2019-10-11 §§ 58 och 59 att medlems-
kommunerna godkänner reviderad förbundsordning och reviderat reglemente och 
att ändringarna träda ikraft 1 januari 2020. Bakgrunden till justeringarna är dels att 
säkerhetssamordningen flyttats till kommunerna (vilket Borgholms kommun tidigare 
har tillstyrkt) och att IT flyttas till kommunalförbundet då avtalssamverkan inte är 
tillämpligt för denna form av verksamhet.

Revideringarna av förbundsordning består främst av; 

 Ny skrivning gällande § 2 - Ändamålsparagrafen:
Säkerhetssamordning - skrivningen stryks.

 Ny skrivning gällande § 2 - Ändamålsparagrafen:
IT-samverkan tillkommer.

 Förtydligande av § 6 – val av arbetsutskott
 Ny skrivning gällande § 9 - medlemskommunerna väljer vardera en revisor 

och en revisorsersättare.
 Ny skrivning gällande § 13 - Kostnadstäckning.
 Säkerhetssamordning - skrivningen stryks.
 Ny skrivning gällande § 14 - Budgetprocess.
 Budgetförslag ska fastställas innan maj månads utgång. 

Revideringarna av reglemente består främst av:

 Justering av § 3 - FN :s barnkonventionen.
 Förtydligande av § 27 - Ersättarnas tjänstgöring

Härutöver har kommunerna utarbetat förslag till samarbetsavtal för IT-drift i samver-
kan, ”Driftsam-avtalet” som reglerar hur den överflyttade verksamheten ska styras, 
drivas och utvecklas.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 178

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-19
Förslag ny förbundsordning
Bil. 1 Förslag till nytt reglemente
Bil. 2 Driftsam-avtal om Ölands Kommunalförbunds bastjänst inom IT
Sammanträdesprotokoll ÖKF § 58
Sammanträdesprotokoll ÖKF § 59

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige; 

att godkänna reviderad förbundsordning för Ölands kommunalförbund att gälla från 
och med 1 januari 2020.

att godkänna reviderat reglemente för Ölands kommunalförbund att gälla från och 
med 1 januari 2020.

att godkänna Driftsam-avtal om Ölands Kommunalförbunds bastjänst inom IT att 
gälla från och med 1 januari 2020.

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Mörbylånga kommun
Ölands kommunalförbund
Kommunchefen
IT-chef
HR-chef
Ekonomi- och fastighetschef
Kommunfullmäktige
______________
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2019-11-15

Bilaga 1 till Förbundsordning för Ölands Kommunalförbund

Reglemente för Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion
Utöver det som föreskrivs om förbundsdirektionen i kommunallagen och för- 
bundsordningen gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Förbundsdirektionens mandatperiod är 4 år och börjar 1 januari året efter det år då 
val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.

§ 1 Allmänt om förbundsdirektionens uppgifter
Förbundsdirektionen är kommunalförbundets ledande politiska förvaltningsorgan 
med ansvar för hela förbundets verksamheter, utveckling och ekonomi.

Förbundsdirektionen leder och samordnar förbundets verksamheter med avseende 
på planering, genomförande och uppföljning.

Förbundsdirektionen ska följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling 
och ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp de fastställda målen och 
återrapportera till medlemskommunerna.

Förbundsdirektionen ansvarar för de uppgifter som beskrivs i förbundsord- 
ningen och i detta reglemente.

Utöver detta ansvarar förbundsdirektionen för de uppgifter som framgår av 
Kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning.

§ 2 Lednings- och styrfunktionen
I förbundsdirektionens lednings- och styrfunktion ingår:

 Leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer 
och ramar för hela den verksamhet förbundet svarar för.

 Leda och samordna Räddningstjänsten. Förbundsdirektionen fullgör de 
ingående kommunernas skyldigheter enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, samt övrig speciallagstiftning.

 Leda och samordna besöksnäringens utveckling på Öland.

 Leda och samordna IT-verksamheten.

 Leda och samordna det internationella arbetet.

 Besluta om den egna förvaltningens organisation.
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§ 3
Direktionen har ansvar för att det finns ett system som säkerställer att hänsyn tas till 
nedanstående perspektiv vid beredning och beslutsfattande inom kom- 
munalförbundet.

 Folkhälsa

 Trygghet och säkerhet

 Funktionshinder

 Integrering

 Jämställdhet

 Arbetsmiljö

 FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna

 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna

 FN:s barnkonvention

§ 4 Ekonomisk förvaltning
Förbundsdirektionen skall ha hand om förbundets medelsförvaltning.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel.
I uppgiften ingår också att bevaka att förbundets inkomster inflyter och att betalningar 
görs i god tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar.

Förbundsdirektionen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I 

denna uppgift ingår bland annat följande
 Svara för att förbundet följer lagar och övriga antagna styrdokument inom 

ekonomiområdet.
 Utveckla ekonomistyrningen och modeller för ekonomisk utvärdering och 

uppföljning för ökad effektivitet.
 Underhåll och förvaltning av förbundets egendom.
 Se till att förbundets försäkringsskydd är fullgott.
 Ansvar för förbundets stiftelser.

§ 5 Arbetsgivarpolitiken
Förbundsdirektionen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan för- bundet 
som arbetsgivare och dess arbetstagare. Detta innebär bland annat följande.

 Formulera förbundets arbetsgivarpolitik och besluta om de styrande do- 
kument som behövs för tillämpningen.

 Genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan förbundet 
som arbetsgivare och dess arbetstagare.
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 Förhandla på förbundets vägnar enligt gällande lagstiftning om förhand- 
lingsrätt.

 Besluta om stridsåtgärd.
 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra be- 

stämmelser rörande förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och 
dess arbetstagare.

 Anställa förbundschef och biträdande förbundschef.
 Besluta om frågor som rör pensioner och avtalsförsäkringar för förbundets 

anställda.
 Fullgöra arbetsmiljöansvaret för förbundets anställda.
 Fullgöra förbundets skyldigheter vad gäller anordnande av företagshälsovård 

för förbundets anställda.

§ 6 Övrig förvaltning
Förbundsdirektionen är arkivmyndighet för förbundet enligt arkivlagen 
(1990:782).
Förbundsdirektionen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen och 
ska utse personuppgiftsombud dataskyddsombud för sin verksamhet.

§ 7 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Förbundsdirektionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som medlemskommunerna har bestämt, de föreskrifter som finns i lag, 
förordning, andra föreskrifter, förbundsordning samt detta reglemente.
Förbundsdirektionen och förbundschef/biträdande förbundschef ska löpande 
informera respektive kommunstyrelse om förbundets verksamhet och ekonomiska 
ställning.

§ 8 Förbundsdirektionens sammansättning
Förbundsdirektionen består av 10 ledamöter och 10 ersättare.
Förbundsdirektionen väljer vid mandatperiodens första sammanträde ordförande, 
förste vice ordförande och andre vice ordförande för mandatperioden.
Ordförandeskapet ska alternera mellan medlemskommunerna.

§ 9 Ordförandens övergripande ansvar och uppgifter
Ordföranden ska följa frågor av betydelse för kommunalförbundet utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor.
Ordföranden ska främja samverkan mellan förbundsdirektionen och medlems- 
kommunerna.
Ordföranden ska representera förbundet vid uppvaktningar och i olika externa 
sammanhang.
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Förbundsdirektionens arbetsformer

§ 10 Närvaro och yttranderätt
Ledamöter och ersättare har alltid rätt att närvara vid direktionens sammanträden. 
Dessutom ska förbundschef och biträdande förbundschef närvara vid sammanträdena 
samt övriga chefer som förbundschefen beslutar.
Rätt att delta i överläggningen har ledamöter, ersättare, förbundschef, biträdande 
förbundschef samt övriga chefer som är närvarande efter förbundschefens beslut. 
Revisor i kommunalförbundet har rätt att yttra sig vid behandling av 
revisionsberättelse och årsredovisning samt i frågor som rör revisorernas egen 
förvaltning. Direktionens sekreterare har rätt att yttra sig i frågor som rör beslutens 
laglighet.

§ 11 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten kallas in för att 
tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive 
fullmäktige bestämda ordningen.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordning- en. En 
ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att 
träda in i stället för en ersättare från ett annat parti.
En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid förbundsdirektionens samman- träden 
och ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Ersättare har rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. En ersättare har rätt att utan tjänstgöringskrav 
delta i två sammanträden per år med arvode.

§ 12 Växeltjänstgöring
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende för åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

§ 13 Protokollsanteckning
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 14 Inkallande av ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in ersättare.
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§ 15 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt samman- träde 
eller i en del av ett sammanträde utser nämnden tillfälligt en annan ledamot till att 
vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 
tillfälliga ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att full- göra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 16 Tidpunkt för sammanträden
Förbundsdirektionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestäm- mer. 
Sammanträden ska minst hållas i mars, juni, september och december månad.
Sammanträde ska hållas också om en tredjedel av förbundsdirektionens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs.
Den nyvalda förbundsdirektionen sammanträder första gången i början av januari 
månad året efter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela lan- det. 
Ålderspresidenten (den som varit ledamot i kommunalförbundet längst tid) 
sammankallar den nya förbundsdirektionen och är ordförande till dess att ny 
ordförande har valts.
Om särskilda skäl finns får ordföranden efter samråd med presidiet ställa in eller 
ändra tidpunkten för sammanträde.
Ordförande ska snarast och minst en vecka före det planerade sammanträdet anslå 
beslutet om ändringen på medlemskommunernas anslagstavlor samt meddela beslutet 
till varje ledamot och ersättare.

§ 17 Kallelse till sammanträde
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för samman- trädet.

För sammanträde gällande budget ska kommunallagens regler om kungörelse tillämpas. 
Offentlighet gäller både överläggning och beslut gällande budget.

Kallelsen ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare senast sex dagar före 
sammanträdesdagen.

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Varje ledamot och ersättare ska före 
sammanträdet ha tillgång till förslag till beslut eller yttrande i varje ärende som 
upptas i föredragningslistan. Ordföranden bestämmer i övrigt vilka hand- lingar som 
ledamöter och ersättare ska ha före sammanträdet.
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta.
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§ 18 Yrkanden
Förslag eller yrkanden ska lämnas skriftligen.
När förbundsdirektionen har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordförande igenom de yrkanden som lagts under överläggningen och kontrol- lerar att 
de har uppfattats rätt. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas.

§ 19 Protokoll och justering
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Det 
omedelbart justerade beslutet bör under, eller i omedelbar anslutning till 
sammanträdet skrivas under av ordföranden och justerande ledamot.
Ordföranden bestämmer tid och plats för protokollets justering.

§ 20 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren innan protokollet har justerats.

§ 21 Delgivning
Delgivning med direktionen sker med ordföranden, sekreteraren eller annan anställd 
som direktionen bestämmer.

§ 22 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska under- tecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
anställd som direktionen bestämmer.

I övrigt bestämmer direktionen vem som ska underteckna handlingar.

Utskott

§ 23 Arbetsutskott
Inom direktionen ska finnas ett arbetsutskott som även är förbundets budget- 
beredning och personalutskott.
Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare och väljs av direktionen. 
Direktionen utser en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice 
ordförande bland ledamöterna i utskottet.
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§ 24 Arbetsutskottets uppdrag

Arbetsutskottet ska

 Fatta beslut enligt delegering från förbundsdirektionen.
 Bereda ärenden och lämna förslag till beslut i ärenden som ska beslutas av 

förbundsdirektionen.
 Ansvara för information gentemot allmänheten exempelvis i form av 

pressträffar.
 Bevaka och rapportera till direktionen om händelser i omvärlden av be- 

tydelse för kommunalförbundet.

§ 25 Utskottets ordförande
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får förbundsdirektionen utse en annan ledamot 
som ersättare för ordföranden att fullgöra dennes uppgifter.

§ 26 Sammanträden
Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Om särskilda skäl finns får ordföranden ställa in eller ändra tidpunkten för 
sammanträde.

§ 27 Ersättarnas tjänstgöring
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid arbetsutskottets sammanträden. Arvode 
eller ersättning utgår inte till ej tjänstgörande ersättare.

§ 28
Reglementets §§ 11-20 ska i tillämpliga delar också gälla för arbetsutskottet.

Beredningar

§ 29 Beredningar
Förbundsdirektionen kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska avgöras 
av direktionen. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller förvaltningsansvar. 
Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och med direktionens 
mandattids slut.
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Mörbylånga kommun
Webbplats
www.morbylanga.se

E-post
kommun@morbylanga.se

Organisationsnr
212000-0704

Postadress
386 80 Mörbylånga

Besöksadress
Trollhättevägen 4

Telefon
0485-470 00 vx

Fax Bankgiro
991-1876

Sida
1(5)

Datum
2019-11-15

Verksamhetsstöd - Kommunkansli
Jonas Jansson, 0485 - 471 25
jonas.jansson@morbylanga.se

Bilaga 2 till Förbundsordning för Ölands Kommunalförbund

Driftsam-avtal om Ölands Kommunalförbunds 
bastjänst inom IT

Parter och avtalstid
Driftsam-avtalet beskriver avgränsningar för en IT-drift i samverkan.
Ölands Kommunalförbund, nedan kallat ÖKF och kommunerna Borgholm 
och Mörbylånga, nedan kallade medlemskommunerna, är parter i detta avtal, 
nedan kallat Driftsam-avtalet. Medlemskommunerna får avtala med sina 
helägda bolag om vidareförsäljning av tjänster som tillhandahålls av IT-
verksamheten i ÖKF.
Driftsam-avtalet gäller från och med den 1 januari 2020 och tills vidare. 
Eventuella revideringar ska godkännas av direktionen i ÖKF och av 
medlemskommunerna.
Tvist angående detta avtal löses enligt vad som är angivet i 
förbundsordningen om tvistelösning.

Styrdokument och deras inbördes ordning
I ordning gäller svensk lag, förbundsordning, reglemente, detta avtal, avtal 
om tilläggstjänster.
Förbundsordningen beskriver ändamålet med ÖKF och utgör den juridiska 
grunden för IÖKF.
Reglementet beskriver hur direktionen ska arbeta. 
Driftsam-avtalet ska ses som ett komplement till förbundsordning och 
reglemente och beskriver vissa avgränsningar mellan ÖKF och medlems-
kommunerna.

Utöver dessa dokument finns ytterligare dokument som till exempel en 
gemensam IT-strategi inom ÖKF. Medlemskommunerna kan med 
utgångspunkt från denna gemensamma strategi, ta fram egna dokument för 
att beskriva den önskade utvecklingen mer i detalj.
Respektive medlemskommuns Informationssäkerhetspolicy med bland 
annat bilagan ”Kontinuitet och Drift” (KD), är styrande för IT-
verksamheten.
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Mörbylånga kommun
Datum
2019-11-15

Sida
2(5)

Offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen
Det åligger ÖKF att informera anställda och konsulter om gällande 
sekretesslagstiftning, samt att se till att dessa undertecknar en för ÖKF 
gemensam sekretessförbindelse.
I avtal om behandling av personuppgifter som ÖKF tecknat med 
medlemskommunerna, anges att ÖKF garanterar att personuppgifter enbart 
kommer att behandlas inom ramen för och på det sätt som anges i det särskilt 
upprättade avtalet som utgör grunden för parternas avtalsrelation, det vill 
säga Driftsam-avtalet. Mot denna bakgrund föreskrivs att ÖKF endast får 
behandla personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att underhålla och 
drifta de system, datorer, telefoner och annan utrustning för elektronisk 
datalagring och dataöverföring som ÖKF ska hantera åt medlems-
kommunerna.

Syfte och mål för verksamheten
ÖKF ska leverera största möjliga nytta inom IT-området till medlems-
kommunerna. Kortsiktiga - mätbara - mål för verksamheten måste alltid vara 
linje med det långsiktiga syftet med verksamheten. I samband med att budget 
fastställs för kommande kalenderår ska direktionen uppställa ekonomiska, 
verksamhets- och personella mål inom olika områden av verksamheten.
En av ÖKFs uppgifter är att se till att medlemmarnas användare kan arbeta 
med funktionella IT-arbetsplatser. Med funktionell avses här allmänt 
summan av fungerande hårdvara, mjukvara och kommunikation. 

Samordning
Samordningen skapar förutsättningar för gemensamma system och 
förvaltningssystem som möjliggör samverkan mellan medlemskommunernas 
verksamheter. ÖKF ska med hjälp av sin IT-verksamhet aktivt medverka till 
förbättringar och effektiviseringar i medlemskommunernas verksamheter.

IT-drift
ÖKF ska leverera en med hög tillgänglighet, säker och kostnadseffektiv IT-
drift samt en god IT-support. 

Beställarkompetens inom IT-området
ÖKF bevakar IT-marknaden för medlemmarna räkning och ska medverka 
när det gäller utvecklingsfrågor från IT-perspektivet. ÖKF ställer de tekniska 
kraven inom IT-området åt medlemskommunerna vid inköp/upphandlingar 
utifrån deras formulerade behov och krav.

IT-strategikompetens
ÖKF är en del av medlemskommunernas gemensamma IT-strategi-
kompetens och ska medverka i att ta fram förslag till strategi- och 
policydokument inom IT-området. ÖKF ska vidare medverka till att interna 
styrdokument för en kommunal verksamhet som berör IT-området, är i 
harmoni med de övergripande styrdokumenten som fastställts av direktionen 
för ÖKF.
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ÖKF:s bastjänst inom IT
IT-arbetsplatsens funktion, samordning, IT-drift, beställar- och IT-
strategikompetens ingår i bastjänsten.

Infrastruktur

Stamnät
Nätverket som förbinder medlemskommunernas olika verksamhetslokaler 
benämns stamnät. Stamnätet ska hyras eller ägas av ÖKF. ÖKF ska:

 vara drift- och dokumentationsansvarig för stamnätet, med andra ord se 
till att nätet håller nödvändig kvalitet för att säkerställa driften för 
medlemskommunerna.

 genomföra till/ombyggnad. ÖKF budgeterar för planerade projekt. 
Medlemskommunerna ansvarar själva för kostnader som ÖKF inte ges 
möjlighet att budgetera för med god framförhållning.

Fastighetsnät
Medlemskommunerna är skyldiga att i sitt avtal med fastighetsägare eller vid 
projektering av ny- eller ombyggnad, följa ÖKFs ställda kvalitetskrav på 
nätstandarder. Oavsett om medlemskommunen äger eller hyr fastigheten är 
ÖKF driftansvarig för fastighetsnäten. ÖKF ska medverka vid projektering 
av ny- och ombyggnationer av nät. Det åligger medlemskommunerna att 
med god framförhållning meddela ÖKF innan projektering påbörjas. ÖKF 
beställer och planerar mindre ombyggnader i fastighetsnätverk. 
Medlemskommunerna står för kostnaden för det passiva fastighetsnätverket.

Aktiv utrustning
Brandväggar, routrar och switchar samt driften av dessa ingår i bastjänsten. 

Trådlösa nät
ÖKF ansvarar för driften och utbyte av de trådlösa nätverken. Tillbyggnad 
ingår inte i bastjänsten men utförs på beställning. Medlemskommunerna står 
för kostnaden vid tillbyggnad.

Datacenter
ÖKF ansvarar för att tillräcklig kapacitet finns av server och lagring i ÖKFs 
serverhallar. 

Serverhallar
ÖKF ansvarar för driften av den fysiska miljön i serverhallarna.

Satellitservrar
ÖKF ansvarar även för drift av servrar utanför serverhallar men 
medlemskommunerna står själva för inköpskostnaden. En separat skriftlig 
överenskommelse ska finnas för alla satellitservrar, då ÖKF inte kan erbjuda 
samma nivå på IT-säkerhet på dessa. I överenskommelsen ska det tydligt 
framgå vilka avsteg som görs från informationssäkerhetspolicyns bilaga 
InfoSäk KD.
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Support

IT-tekniker
ÖKFs IT-tekniker ska kunna ge service och support lokalt hos varje 
medlemskommun. Ärenden som inte kan lösas via fjärranslutning kräver en 
tekniker på plats.

Reservdelar och tillbehör
ÖKF ska tillhandahålla reservdelar och tillbehör som ska kunna avhämtas i 
varje medlemskommun till exempel möss, tangentbord, skärmar, kablar med 
mera. Medlemskommunerna faktureras för uthämtade reservdelar och 
tillbehör. 

Helpdesk
Målet är att samtliga IT-relaterade supportärenden ska gå via Helpdesk. 
Användarna kan lägga in ärenden via telefon, e-post och webbformulär.

System
System driftsätts och förvaltas enligt medlemskommunernas informations-
säkerhetpolicys med bilagor som InfoSäk F och InfoSäk KD. I samma 
dokument beskrivs hur inköp av system går till och det är viktigt att ÖKF är 
med tidigt i processen.

Telefoni
ÖKF upphandlar och tecknar telefoniavtal för medlemmarnas räkning och är 
deras företrädare i frågor som rör telefoni. Medlemskommunerna har 
ansvaret att informera ÖKF om förändringar som berör telefonin, till 
exempel om personal tillkommer, flyttar eller slutar. Felanmälningar, 
beställningar och andra förändringar anmäls alltid till ÖKFs Helpdesk.   

Trafikavgifter
ÖKF tecknar avtal med operatörer både för fast- och mobiltelefoni. ÖKF 
administrerar trafikavgifterna för telefoni och kan fördela kostnaderna ned 
till den nivå som beslutats för varje medlemskommun.

Inköp

Inköp som bekostas av medlemskommunerna
ÖKF ansvarar för upphandling och inköp av

 IT-arbetsplatsutrustning såsom datorer, telefoner, skärmar och IT-
tillbehör.

 Elevers digitala verktyg till exempel Chromebooks och Ipads.

 AV-utrustning till exempel interaktiva skärmar, projektorer och 
ljudanläggningar.

 Skrivare och kopiatorer.

 Trådlösa accesspunkter vid tillbyggnad.
Medlemskommunerna ansvarar för upphandling och inköp av 
verksamhetssystem.
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Inköp som budgeteras och bekostas av ÖKF
 Nätverksutrustning. 

 Licenser till IT-säkerhet och till IT-infrastrukturen.

Ekonomi

Fakturering av tilläggstjänster
Tilläggstjänster som avtalats ska debiteras till självkostnadspris. 
Faktureringsperioden bestäms i respektive avtal.

Investeringar
ÖKF gör regelbundet investeringar i utrustning och infrastruktur som krävs 
för att upprätthålla bastjänsten men också för tilläggstjänster om det är 
aktuellt. Kapitalkostnader för de investeringar som gäller tilläggstjänster ska 
ingå i självkostnadspriset för tilläggstjänsten.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 175

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175 Dnr 2019/216 003 KS

Policy för medborgardialog samt rutin för genomförande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta policy för medborgardialog med redaktionella ändringar.

Härutöver beslutar kommunstyrelsen
att återremittera till kommunchefen att omarbeta och förenkla förslaget till riktlin-

jer för genomförande av medborgardialog.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2017-08-21 § 120 demokratiberedningens slutrap-
port. Demokratiberedning föreslog i slutrapporten bland annat att formerna för dialog 
med medborgarna ska utvecklas för att ”fördjupa demokratin för medborgare och 
förtroendevalda, samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den 
politiska processen”. 

Kommunledingsförvaltningen har utifrån rapporten dels tagit fram förslag på en poli-
cy för medborgardialoger som visar vad en medborgardialog innebär och dels en 
riktlinje/handlingsplan som visar hur en medborgardialog kan genomföras. 

I policyn noteras det särskilt att det är politikerna som har ansvaret för dialogen med 
medborgarna, en dialog ska alltså beslutas politiskt av nämnd/styrelse, 
och att tjänstepersonerna ansvarar för det praktiska genomförandet och dokumenta-
tionen. 

Beslutsunderlag
Demokratiberedningens slutrapport.
SKL.
Tjänsteskrivelse 2019-10-21 med förslag att anta policy och rutin.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 259 2019-11-05

Bedömning
Kommunstyrelsen redovisar förslag om redaktionella ändringar, på punkt

3.1, som ska rubriceras Medborgarförslag.

5., där första ordet i andra stycket skall bytas ut mot riktlinjer.

Dagens sammanträde
Lars Ljung (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till policy för medborgadialog 
med redaktionella ändringar och att återremittera upprättade riktlinjer, de som i för-
slaget kallas rutiner, för genomförande av medborgardialog till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.
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2019-11-26 175
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Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunchefen
______________
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Sammanfattning av dokumentets innehåll 
Denna policy formulerar de principer som ska gälla vid de förtroendevaldas 
organiserade dialoger med medborgarna i särskilda frågor. Policyn för 
medborgardialog gäller under en mandatperiod och revideras året efter 
varje kommunval.

Metoder för det praktiska genomförandet av medborgardialoger i Borgholms 
kommun, presenteras i en särskild handbok. 

Följande sju principer syftar till att forma en gemensam grund för arbetet 
med medborgardialoger i Borgholms kommun:

1. Dialog ska utvecklas med alla medborgargrupper 
2. Medborgardialog är de förtroendevaldas ansvar 
3. Syftet med medborgardialog ska vara tydligt uttryckt 
4. Rollerna vid medborgardialog ska vara tydliga 
5. Vikten av att lyssna och ställa frågor 
6. Vikten av god kommunikation och återkoppling 
7. Medborgardialoger ska utvärderas och utvecklas löpande. 

Värdegrunden för Borgholms kommun: Välkomnande – Utvecklande – 
Tillsammans ska alltid genomsyra arbetet med medborgardialog. 

1 Inledning 
Borgholms kommun har genom sina olika verksamheter en löpande och 
ständigt pågående kontakt och dialog med medborgarna. Dagligen sker 
möten och samtal mellan medarbetare och medborgare, men även mer 
systematiskt genom brukardialoger och fokusgrupper, enkäter till elever och 
föräldrar, i samråd kring planer, bygglov etcetera. 

Detta policydokument formulerar de principer som ska gälla vid de 
förtroendevaldas organiserade dialoger med medborgarna i särskilda frågor. 

Samtliga politiska nämnder i Borgholms kommun kan besluta om att 
genomföra medborgardialog som en del i beslutsprocessen. 

De sju principerna ovan utgör det ramverk som ska följas när dialoger 
genomförs och de ska lägga grunden till ett öppet och demokratiskt 
förhållningssätt vid medborgardialoger.

Principerna ska vara ett stöd och en ledning
● inför att ett beslut om medborgardialog ska fattas, 
● vid planering och genomförande av en dialog samt 
● för arbetet efter en genomförd medborgardialog. 

Principerna ska vara både styrande och stödjande för förtroendevalda och 
tjänstepersoner i arbetet med medborgardialoger. 

Policyn för medborgardialog gäller under en mandatperiod och revideras i 
början av varje mandatperiod. Det är kommunledningsförvaltningen som har 
uppdraget att samordna och vara processtöd i de dialoger som beslutas. 
Metoder för det praktiska genomförandet av medborgardialoger i Borgholms 
kommun, presenteras i en särskild rutin.
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2 Koppling till kommunens mål 
Ett av målen för den nya politiska organisationen är att främja det demo-
kratiska arbetet i kommunen. Kommunfullmäktiges demokratiberedning 
föreslog i sin slutrapport (antagen 2017-08-21 § 120) att formerna för dialog 
med medborgarna ska utvecklas för att ”fördjupa demokratin för medborga-
re och förtroendevalda, samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas 
tillvara i den politiska processen” ska tas fram. 

Medborgardialogen är ett viktigt verktyg i kommunens framtidsarbete vilket 
framgår av: 

Kommunfullmäktiges övergripande mål i Vision 2020 
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, 
inflytande och lika möjligheter. 
 

Kommunstyrelsens mål
Medborgaren ska känna sig delaktig i kommunens utveckling. 
Skapa god kommunikation med kommunens medborgare och
andra servicefunktioner. 

3 Vad är medborgardialog? 

3.1 Brukardialog 
är ett komplement till den representativa demokratin och ger medborgarna 
möjlighet att delta och påverka även mellan valen. Det är alltså helt politiker-
nas forum för att möta medborgarna och fördjupa kontakten mellan väljare 
och förtroendevalda. Syftet är att skapa större delaktighet och inflytande för 
medborgarna i utvecklingen av kommunen. 

Genom att skapa forum och tillfällen för möten och dialog får de förtroende-
valda möjlighet att lyssna av opinionen, ta del av enskilda människors 
synpunkter och förslag till utveckling i en viss fråga. Det ger de förtroende-
valda olika perspektiv och ett breddat underlag inför olika beslut. Kommu-
nen kan på så sätt bättre möta medborgarnas behov. 

Från medborgarnas perspektiv ger dialogen möjlighet att få mer insyn, att 
framföra sin uppfattning och att påverka utvecklingen. En positiv följd är att 
medborgarnas kunskap, förståelse och engagemang för den gemensamma 
utvecklingen och resurserna kan öka. 

Det är politikerna bestämmer vilka frågor det ska föras dialog om och det är 
alltid de förtroendevalda som genom sina nämnder/styrelser fattar besluten. 

3.2 Brukardialog 
Det är viktigt att göra skillnad på medborgardialog och så kallad brukar-
dialog. Brukardialogen handlar om uppföljning, om hur nöjda våra brukare/ 
medborgare är med kommunens service, bemötande eller kvalitet. Brukar-
dialogen genomförs av tjänstepersoner och är viktigt för uppföljning och 
utveckling av våra tjänster, men berörs inte närmare i den här policyn. 
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3.3 Samråd och granskning 
Medborgardialog ska inte heller blandas samman med den lagstadgade 
plan- och bygglovsprocessen när kommunen genomför samråd och gransk-
ning av översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, planprogram eller 
detaljplaner. Det är även här tjänstepersoner som ansvarar för att 
genomföra samråd och granskning, även om förtroendevalda ibland deltar. 

4 Principer för medborgardialog 
Följande principer syftar till att forma en gemensam grund för arbetet 
medborgardialoger. 

Värdegrunden för Borgholms kommun: Välkomnande – Utvecklande – 
Tillsammans ska alltid genomsyra medborgardialogerna. 

4.1 Dialog ska utvecklas med alla medborgargrupper 
De förtroendevalda har ansvar att företräda och nå ut till alla medborgar-
grupper i Borgholms kommun. Alla gruppers behov ska värnas, inte bara de 
resursstarka som har förmåga att uttrycka sin åsikt. Det är viktigt att göra 
noggranna målgruppsanalyser för att skapa dialogforum som möter 
människor utifrån olika förutsättningar. Vid genomförande av medborgar-
dialog ska hänsyn tas till den aktuella målgruppens särskilda förutsättningar 
för deltagande. Barns och ungas rätt att komma till tals ska beaktas särskilt. 

4.2 Medborgardialog är de förtroendevaldas ansvar 
Det är alltid de förtroendevalda som genom sina nämnder/styrelser initierar 
en medborgardialog. Beslut om att genomföra en medborgardialog bör 
fattas i bred politisk enighet. 

4.3 Syftet ska vara tydligt uttryckt 
Tydlighet är den viktigaste nyckeln till en lyckad medborgardialog. Innan ett 
beslut om medborgardialog fattas måste det prövas om frågan/ärendet, är 
lämplig för en medborgardialog. 

Att bjuda in till medborgardialog skapar förväntningar. Det är därför viktigt 
att vara tydlig med syftet med dialogen. Dialogen ska uppfattas som 
meningsfull. Vilken möjlighet medborgaren har att påverka ska framgå vid 
starten av varje medborgardialog. Det är också viktigt att vara tydlig med att 
inga beslut fattas och inga löften ges i samband med dialogen. 

4.4 Rollerna vid medborgardialog ska vara tydliga 
Förtroendevalda och tjänstepersoner har olika roller i samband med en 
medborgardialog. 

Förtroendevalda 
 har ansvar för dialogen med medborgarna, eftersom det är de som 

fattar beslut. 
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Tjänstepersoner 
 ansvarar för att det praktiska genomförandet, för planering och 

efterarbete. 
 ansvarar även för dokumentationen. 

Särskilda inbjudna tjänstepersoner kan delta i rollen som expert kring 
dialogens tema. 

Politikernas ansvar betyder inte att de alltid praktiskt måste genomföra den. 
Vid exempelvis enkäter, undersökningar och annan digital dialog bör 
tjänstepersonerna vara utförare. 

Vid en medborgardialog representerar den förtroendevalda Borgholms 
kommun, sin nämnd eller sin beredning. 

Debatt och meningsutbyte mellan förtroendevalda är viktig i det offentliga 
samtalet, men bör koncentreras till de arenor där de ideologiska skillna-
derna mellan partier ska klargöras, exempelvis i fullmäktiges debatter. 

4.5 Vikten av att lyssna och ställa frågor 
Som förtroendevald ska man i en medborgardialog 

 koncentrera sig på att lyssna på medborgarnas synpunkter, på vilka 
behov och värderingar som framförs. 

 kunna lyssna utan att svara eller försvara och gå i polemik med det 
som framförs i dialogen. 

Som förtroendevald har man rätt att också uttrycka sina egna åsikter och 
argument, men det får inte tränga undan medborgarnas möjlighet att 
uttrycka sig. Det är medborgarna som ska känna sig hörda. 

4.6 Vikten av god kommunikation och återkoppling 
Information och kommunikation är en grundförutsättning för att medborgar-
na ska kunna tillvarata sina demokratiska rättigheter. Kommunikationen är 
därför extra viktig vid en medborgardialog. 

Deltagarna ska alltid ges möjlighet att ta del av relevant information inför en 
medborgardialog. Dialogen ska alltid utgå från mottagarnas situation och 
förkunskaper. 

Resultatet av en medborgardialog ska alltid återkopplas och vara tillgänglig 
för samtliga medborgare. 

4.7 Medborgardialoger ska utvärderas och utvecklas 
löpande 

Processer, metoder och resultat av medborgardialog ska utvärderas 
systematiskt och utvecklas löpande. 
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5 Avslutning 
De sju principerna för medborgardialog ska ligga till grund för alla former av 
medborgardialog som arrangeras av Borgholms kommuns förtroendevalda. 

Handboken för medborgardialog antas av kommunstyrelsen och är ett 
komplement till principerna och ger stöd och ledning för ett genomförande 
av medborgardialoger.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 192

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 192 Dnr 2018/287 041 KS

Godkännande av delårsrapport 2019; Ölands Kommunalförbund

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna över ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet lämnar efter varje tertial en delårsrapport över verksamheten 
vad gäller ekonomiskuppföljning, investeringsuppföljning, väsentliga händelser samt 
strategiska framgångsfaktorer, samt måluppfyllelse. Denna är upprättad på senast 
kända information.

Beslutsunderlag
Förbundsdirektionen, Ölands kommunalförbund 2019-10-11 § 52 Överlämnar 
delårsrapporten till medlemskommunerna för godkännande
Ölands kommunalförbund, Delårsbokslut  2019-10-25

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om Ölands kommunalförbunds delårsbokslut kan skickas till kom-
munfullmäktige för godkännande och finner att kommunstyrelsen beslutar göra så.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbun-
dets delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obli-
gatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för 
sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som 
fastställts i budget 2019.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-
ella bedömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer 
att uppfyllas för år 2019. Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisningen av 
semesterlöneskulden per 31 augusti 2019. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med det övergripande 
finansiella mål som fastställts i budget 2019. Det prognostiserade resultatet för år 2019 
uppgår till 389 tkr, vilket är en negativ avvikelse gentemot budget med 105 tkr. Det över-
gripande finansiella målet är att samtliga verksamheter ska hålla sig inom beslutade bud-
getramar. Då räddningstjänsten prognostiserar en negativ avvikelse gentemot budget 
med 560 tkr bedömer vi det finansiella målet som delvis uppfyllt.   

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att turismverksamhetens progno-
stiserade utfall inte går att bedöma då de dels inväntar uppgifter från såväl interna som 
externa undersökningar samt att utvärdering av två mått fastställda i budget 2019 saknas 
i delårsrapporten. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att räddningstjänstverksamhetens 
prognostiserade utfall delvis är förenligt med de fastställda målen i budget 2019. Åtta av 
måtten prognostiseras att uppfyllas och fyra mått prognostiseras att delvis eller ej uppfyl-
las. Vi bedömer att analys hur prognosen bedöms saknas för flertalet mått.  
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 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport per år. I 
samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma 
resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revi-
sorerna ska lämna till fullmäktige i medlemskommunerna. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kom-
munalförbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-
ning.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

1.2. Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall 
biläggas delårsrapporten i samband med respektive fullmäktiges behandling av den-
samma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 
• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de fastställda målen för god ekono-

misk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

 Kommunallag (KL) 
 Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

 översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31, 
 förvaltningsberättelsens innehåll, 
 hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med må-

len för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 
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Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som 
ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan 
förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm-
fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2019-10-11. Fullmäktige i 
Mörbylånga behandlar delårsrapporten 2019-11-25 och fullmäktige i Borgholm behandlar 
delårsrapporten 2019-11-18. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ansvarig ekonom.  
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed 

2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti, vilket överensstäm-
mer med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning1.  

Resultatet för perioden uppgår till 44 tkr. Direktionen har överlämnat rapporten inom 
lagstadgad tid (två månader efter delårsperiodens slut) till förbundets revisorer och full-
mäktige i respektive medlemskommun.2 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträf-
fat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats. Upplys-
ningar lämnas för turistorganisationen och räddningstjänsten samt för cykelprojektet Fyr 
till Fyr. 

Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet 
utifrån god ekonomisk hushållning beskrivs. 

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den 
löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet för 2019 uppgår till 389 tkr 
vilket är 105 tkr sämre än budgeterat. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets 
prognostiserade resultat förväntas förbundet redovisa en ekonomi i balans för år 2019. 
Tidigare underskott återställdes vid bokslutet år 2018.  

Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt 
RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal 
i enlighet med rekommendationen. 

En samlad, översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet finns 
i delårsrapporten. Utfallet av förbundets driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsbe-
rättelsen. Upplysningar om orsaker till budgetavvikelser lämnas. Överensstämmelse med 
övriga delar i årsredovisningen finns genom årets resultat. Enligt investeringsredovisning-
en uppgår budgeterade investeringar för räddningstjänstverksamheten till 2 197 tkr för år 
2019. Per sista augusti har enbart 345 tkr utnyttjats. Enligt delårsrapporten prognostiseras 
att resterande 1 852 tkr kommer att genomföras under årets sista tertial.  

                                                      
1 LKBR kap 13 § 1 
2 KL kap 11 § 16 st 2 
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Justeringar av ingående balanser till följd av övergången till Lag om kommunal bokföring 
och redovisning har inte gjorts då det inte finns några balanser att justera. 

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande 
avvikelser noterats: 

 Förändringen av semesterlöneskulden har inte bokförts under 2019. Enligt förbun-
dets redovisningsprincip ska periodens semesterlöneskuld beräknas och redovi-
sas utifrån 8/12 av budgeterad ökning av semesterlöneskulden. Enligt god redo-
visningssed ska semesterlöneskulden baseras på intjänade och uttagna dagar per 
31 augusti. 

Noter 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. 
Det framgår att principerna är desamma som vid föregående års årsbokslut.  

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer 
att uppfyllas för år 2019. Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisningen av 
semesterlöneskulden per 31 augusti 2019. 

2.2. God ekonomisk hushållning 

I delårsrapporten görs en avstämning mot förbundets mål innehållande finansiella och 
verksamhetsmål. 

2.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens finansi-
ella mål som fastställts i budget 2019. Förbundets finansiella mål är att samtliga verksam-
heter ska hålla sig inom beslutade budgetramar. I delårsrapporten görs bedömningen att 
årets prognostiserade resultat innebär ett överskott för kommunalförbundet och därmed 
har det övergripande finansiella målet om en budget i balans uppnåtts. Årets prognostise-
rade resultat uppgår till 389 tkr. Av prognosen i driftsredovisningen framgår att räddnings-
tjänsten prognostiserar ett underskott gentemot budget med 560 tkr, vilket bl.a. täcks upp 
av minskade kostnader för avskrivningar med 400 tkr. Den totala prognostiserade avvi-
kelsen gentemot budget uppgår till -105 tkr. 

Mål för verksamheten - Turismorganisationen 
I delårsrapporten görs en uppföljning av de mål som fastställts i budget 2019. Turistorga-
nisationens verksamhetsmål är uppdelade på fyra perspektiv/målområden; kund, utveckl-
ing, medarbetare och ekonomi. Sammanlagt mäts måluppfyllelsen med hjälp av åtta olika 
mått. 
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Perspektiv Kommer 
uppfyllas 
enligt års-
prognos 

Kommer delvis 
uppfyllas enligt 
årsprognos 

Kan ej bedö-
mas/ bedöm-
ning saknas 

Totalt antal 
mått 

Kund 0 1 2 3 
Utveckling 0 0 2 2 
Medarbetare 0 0 1 1 
Ekonomi 1 1 0 2 
Summa 1 2 5 8 
 

Redovisningen görs utifrån prognos för helårsutfallet. Vi noterar att medarbetarenkäter 
och undersökning enligt SCB inte har utförts ännu vilket medför att utfallet för 2019 inte 
kan bedömas för vissa av måtten. Vidare noterar vi att två mått fastställda i budget 2019 
saknas i delårsrapporten. 

Mål för verksamheten - Räddningstjänsten 
I delårsrapporten görs en uppföljning av de mål som fastställts i budget 2019. Räddnings-
tjänstens verksamhetsmål är uppdelade utifrån fyra perspektiv/målområden; kund, ut-
veckling, medarbetare och ekonomi. Sammanlagt mäts måluppfyllelsen med hjälp av 12 
olika mått. 

Perspektiv Kommer 
uppfyllas 
enligt års-
prognos 

Kommer delvis 
eller ej uppfyllas 
enligt årspro-
gnos 

Kan ej bedö-
mas/ bedöm-
ning saknas 

Totalt antal 
mått 

Kund 4 1 0 5 
Utveckling 2 1 0 3 
Medarbetare 1 1 0 2 
Ekonomi 1 1 0 2 
Summa 8 4 0 12 
 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med det övergripande 
finansiella mål som fastställts i budget 2019. Det prognostiserade resultatet för år 2019 
uppgår till 389 tkr, vilket är en negativ avvikelse gentemot budget med 105 tkr. Det över-
gripande finansiella målet är att samtliga verksamheter ska hålla sig inom beslutade bud-
getramar. Då räddningstjänsten prognostiserar en negativ avvikelse gentemot budget 
med 560 tkr bedömer vi det finansiella målet som delvis uppfyllt.   

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att turismverksamhetens progno-
stiserade utfall inte går att bedöma då de dels inväntar uppgifter från såväl interna som 
externa undersökningar samt att utvärdering av två mått fastställda i budget 2019 saknas 
i delårsrapporten. 
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Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att räddningstjänstverksamhetens 
prognostiserade utfall delvis är förenligt med de fastställda målen i budget 2019. Åtta av 
måtten prognostiseras att uppfyllas och fyra mått prognostiseras att delvis eller ej uppfyl-
las. Vi bedömer att analys hur prognosen bedöms saknas för flertalet indikatorer.  
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 Bedömningar utifrån  
revisionsfrågor 

 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt lagens 
krav och god redovis-
ningssed? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt 
väsentligt är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed i 
övrigt. Bedömningen i delårsrapporten 
är att balanskravet kommer att uppfyl-
las för år 2019. Avvikelse mot lag och 
god sed sker avseende redovisningen 
av semesterlöneskulden per 31 au-
gusti 2019. 

 

 

Är resultaten i delårs-
rapporten förenliga med 
de av fullmäktige fast-
ställda målen för god 
ekonomisk hushållning, 
d.v.s. finns förutsätt-
ningar att målen kommer 
att uppnås? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det prognostiserade 
resultatet delvis är förenligt med det 
övergripande finansiella mål som fast-
ställts i budget 2019. Det prognostise-
rade resultatet för år 2019 uppgår till 
389 tkr, vilket är en negativ avvikelse 
gentemot budget med 105 tkr. Det 
övergripande finansiella målet är att 
samtliga verksamheter ska hålla sig 
inom beslutade budgetramar. Då 
räddningstjänsten prognostiserar en 
negativ avvikelse gentemot budget 
med 560 tkr bedömer vi det finansiella 
målet som delvis uppfyllt.   
 
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens 
återrapportering, att turismverksam-
hetens prognostiserade utfall inte går 
att bedöma då de dels inväntar uppgif-
ter från såväl interna som externa 
undersökningar samt att utvärdering 
av två mått fastställda i budget 2019 
saknas i delårsrapporten. 
 
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens 
återrapportering, att räddningstjänst-
verksamhetens prognostiserade utfall 
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delvis är förenligt med de fastställda 
målen i budget 2019. Åtta av måtten 
prognostiseras att uppfyllas och fyra 
mått prognostiseras att delvis eller ej 
uppfyllas. Vi bedömer att analys hur 
prognosen bedöms saknas för flertalet 
indikatorer.  
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Femårsöversikt, kommunen 

2018 2017 2016 2015 2014

Periodens resultat 666 219 -713 1 567 272

Nettokostnader -37 426 -36 621 -35 027 -30 380 -29 644

Nettokostnader (kr per invånare) -1 445 -1 416 -1 355 -1 198 -1 177

Investeringar 4 704 276 869 4 236 1 668

Totala tillgångar 30 959 28 950 17 705 25 380 35 999

Tillgångar (kr per invånare) 1 195 1 120 685 1 001 1 430

Eget kapital 8 923 8 257 8 038 8 751 7 183

Eget kapital (kr per invånare) 345 319 311 345 285

Totala skulder inkl. 

ansvarsförbindelser 39 290 41 836 12 226 19 188 32 716

Skuld (kr per invånare) 1 517 1 618 473 757 1 299

Pensionsåtaganden 1 885 2 156 2 559 2 559 3 901

Soliditet (%) 29% 29% 45% 34% 20%

Skuldsättningsgrad (%) 242% 246% 220% 290% 397%

Kassalikviditet 95% 104% 86% 88% 97%

Rörelsekapital, tkr -937 899 -1 024 -1 715 -791

Antal årsarbetare 28 32 46 39 39

Personalkostnader 26 802 26 602 25 166 21 889 21 217  
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God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse 
Måluppfyllelse av, verksamhetsmål och finansiella mål 
Turismorganisationen 
Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

1. Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka 

2. Öka antalet inflyttningar 

3. Turismorganisationen ska ses som den samlande partnern i uppdraget att utveckla destinationen.  

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Tätt samarbete med näringslivet 

 Nära samarbete med kommunernas verksamheter 

 Stärka det interna samarbetet inom Ölands turismorganisation b.la genom tydliga målbilder och 
tydlig arbetsfördelning. 

 Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  
 

 

Perspektiv – Utveckling 
Verksamhetsmål 

1. Varumärket Öland förstärks 

2. Utveckla nya säsonger på Öland  

3. Erbjuda en hållbar turistdestination 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Ökat samarbete och samverkan med lokala och regionala aktörer 

 Stärka marknadsföringen via digitala medier, lokalt, nationellt och internationellt 

 Nära samarbete med kommunernas klimatstrateger och de strategier som finns.  
  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Kommentar 

Öland är en bra plats att 
leva och bo på (SCB) 

>65 (61 av 111 
kommuner 
2018) 

Borgholm är 
med 2019 

  Ej genomförd ännu 

Invånarantal 

 

Mörbylånga:  

15 045  

Borgholm:  

10 950  

 Prognostiseras 
att delvis upp-
nås 

Invånartal enligt SCB per 
den juli 2019: 

Mörbylånga: 15 132 (+35) 

Borgholm: 10 877 (+17) 

Ökning senaste halvåret, 
jan-juli 
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Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Kommersiella gästnätter 
(SCB) 

2018 (1 378 454  apr 2019) 

1 450 000    Siffror först i november 
2019, anläggningarna under 
april, maj varit nöjda med 
beläggning)  

 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats 

2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats 

3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Medarbetarsamtal 

 Arbetsplatsträffar 

 Teamaktiviteter 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

1. Budgetramarna ska hållas 

2. Målsättningen är att vi ska vara den självklara partnern för utveckling och marknadsföring av den 
Öländska besöksnäringen i form av Partnerskap Öland  

Aktiviteter för att uppnå mål: 

 Regelbundna uppföljningar av ekonomin 

 Översyn av arbetsprocesser i syfte att effektivisera verksamheten 

 Samverkan med lokala näringsliv och respektive kommun för att stärka varumärket Öland 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Medarbetarenkät-Hållbart 
medarbetarengagemang, to-
talt värde 

89  

 

  Ej genomförd ännu. 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Ekonomisk uppföljning Budget i balans  Budget pro-
gnostiseras att 
hållas 

Avhängigt att budgeten för 
bokningarna håller. 

Medel för aktiviteter Öka extern medfi-
nansiering samt 
modell för ”krona 
för krona” med 
kommunalförbun-
det kommer utre-
das under 2019. 

  Process påbörjad och en di-
alog med näringsliv samt 
politiken pågår. 
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Räddningstjänsten 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

1. Den hjälpsökande ska få rätt hjälp så snabbt som möjligt vid en olycka 

2. Allmänheten ska få ett professionellt och rättssäkert bemötande vid myndighetskontakter 

3. Allmänheten ska ha en bra inblick i räddningstjänstens verksamhet 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Genom medlyssning säkerställa att rätt resurser larmas från början 

 Arbeta för att sänka responstiderna (FIP och offensiv enhet) 

 Verksamheter ska få snabb återkoppling från tillsynsbesök 

 De som ansöker om tillstånd LBE ska få snabb bekräftelse och info 

 Bli aktiv på sociala medier 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Antal företag i Partnerskap 
Öland 
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  37 st maj månad 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Utlarmning I mindre än 5 % 
av olyckorna ska 
det upplevas att 
utlarmningen var 
felaktig 

 Målet progno-
stiseras att 
uppnås 

Hittills under 2019 har det vid 
0% av olyckorna upplevts att 
utlarmningen varit felaktig 

Responstider Responstiderna 
totalt ska minska 
från föregående år 

 Osäkert De åtgärder som genomförts 
för att minska responstiderna 
har endast varit igång sedan 
juni. Det är därför för tidigt för 
att kunna dra några säkra slut-
satser, men på den station som 
åtgärden satts in på har re-
sponstiderna minskat med ca 
24 sekunder. 

Tjänsteanteckning efter 
första tillsynsbesök 

Tjänsteanteckning 
från första tillsyns-
besöket ska 
skickas ut inom en 
vecka i 70 % av 
ärendena, inom 
två veckor i 90 % 
av ärendena och 
inom tre veckor i 
100 % av ären-
dena. 

 Målet progno-
stiseras att 
uppnås 
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Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska få den utveckling och kompetenshöjning de behöver 

2. Ny personal ska få nödvändig utbildning 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

 Övningsplaneringen ska följa den förmåga som är bestämd för varje station 

 RCB ska öva tillsammans med brandmännen 

 Medarbetarna ska besöka relevanta konferenser och liknande 

 Utbildningar för formella kompetenser ska ges regelbundet 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats 

2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats 

3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Medarbetarsamtal 

 Arbetsplatsträffar 

 Infoblad 

 Tydliggöra vilken förmåga medarbetarna ska ha 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Svarsbrev på tillståndsan-
sökan LBE 

Svarsbrev ska gå 
ut samma dag till-
ståndsansökan 
LBE registreras  

Målet progno-
stiseras att 
uppnås 

 

Sociala medier Facebook-konto 
ska skapas och 
börja användas 

 

Målet progno-
stiseras att 
uppnås 

 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Övningsuppföljning All personal ska ha ge-
nomfört de övningar 
som är planerade för 
resp. station 

 Målet prognosti-
seras att delvis 
uppnås 

Övningsuppföljningen hit-
tills under 2019 visar på ett 
bra deltagande på övningar 

Övningsplanering Planeringen ska ta med 
övningar som behövs för 
att uppfylla förmågan för 
resp. station  

Målet prognosti-
seras att uppnås 

 

Formella kompeten-
ser 

Grundutbildning för for-
mella kompetenser ska 
ges minst en gång/år 

 

Målet prognosti-
seras att uppnås 
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 Medarbetarnas upplevelse av sin kompetens ska mätas 

 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

1. Budgetramarna ska hållas 

2. Utrustning ska ha maximal driftsäkerhet så den inte går sönder i onödan 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

 Regelbundna uppföljningar av ekonomin 

 Planera för inköp 

 Serva, underhålla och besiktiga enligt givna intervall 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Medarbetarenkät Över 90 % av medarbe-
tarna ska trivas på sin 
arbetsplats och känna 
stolthet  

Målet progno-
stiseras att 
uppnås 

Bedömningen är att trivseln 
är stor på arbetsplatsen 

Upplevd kompetens Över 70 % av medarbe-
tarna ska uppleva att de 
har kompetens att ut-
föra samtliga uppgifter 

 Osäkert En ny förmågebeskrivning 
börjar gälla, det är osäkert 
hur medarbetarna upplever 
denna i förhållande till sin 
egen kompetens 

Indikatorer Mål 2019 Målupp
-fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Ekonomisk 
uppföljning 

Driftsbudgeten totalt ska 
ligga på +2% inför 
sommaren, därefter 
enligt plan 

 Målet Prognosti-
seras att ej upp-
nås 

På grund av höga utbild-
ningskostnader samt övriga 
kostnader som hängt efter 
(främst gällande service och 
underhåll) kommer budge-
ten för 2019 inte att hållas 

Service och underhåll Service, underhåll och 
besiktningar ska vara 
gjorda enligt givna 
intervall  

Målet prognosti-
seras att uppnås 
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Cykelprojektet Fyr till Fyr
Sträcka Planerat byggår 

Grankullavik – Byxelkrok 2018-2019 

Albrunna – Grönhögen 2019 

Grönhögen – Ottenby vandrarhem 2019-2020 

Ottenby vandrarhem – Torngård 2019-2020 

Del av trollskogen 2019 

Västerstad – Smedby utgår 

Smedby – Gåssten – Väg 931 utgår 

Dammvägen – Strömelbacken utgår 

Torngård – Skärlöv 2019-2020 

 
Finansiering 

Finansieringen av etapp 2 sker genom pengar från Borgholm och Mörbylånga kommun samt nationella 
och regionala trafikplaner. Kommunerna står för 6,5 miljoner vardera, nationella planen med 36 miljoner 
och regionala planen med 14 miljoner. Totalt handlar det om 63 miljoner under dessa fem år. Cirka 58 
miljoner går till rena bygginvesteringar och resterande för administration och drift. Pengar utbetalas till 
projektet efter att redovisning skett till Trafikverket och i samma takt som investeringar genomförs. Budget 
finns för de olika delsträckorna. Exakt vad kostnaden blir står först klart när anbud kommit in till projektet. 
Projektet lyder under LOU. 
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Väsentliga händelser 
Turismorganisationen 
Verksamhet 
Turismorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara och driva utvecklingen av frågor gällande 
turismen för hela Öland. Turistorganisationen ska planera och kommunicera och destinationsutveckla 
Öland som en attraktiv destination mot turister både nationellt och internationellt. Uppdraget är att bidra 
till att Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka. 

Turistbyråer bedrivs på 2 fasta platser på Öland, Träffpunkten i Färjestaden och Mittpunkten i Borgholm. 
I övrigt finns 11 st Infopointer året runt samt en strävan att bli än mer mobil i ett uppsökande perspektiv. 

Turismorganisationen ska verka för att bygga och upprätthålla kontakt, samverka och bygga nätverk för 
turistnäringen på Öland. I det arbetet ingår att informera om planer och åtgärder som beslutas samt även 
hålla sig informerade om den privata näringens utveckling och planer. 

Analys av nuläge och utmaning 
Organisationen står inför stora utmaningar framöver. För att klara uppdraget krävs att förtroende och tillit 
byggs upp mellan organisationen och det lokala näringslivet. 

Banden mellan turismorganisationen, det lokala näringslivet och verksamheterna i respektive kommun 
behöver stärkas. Samarbetet med Region Kalmar och Destination Kalmar behöver även prioriteras. 

En förutsättning för ovan är att skapa en ändamålsenlig och effektiv intern organisation som kännetecknas 
av arbetsglädje och gemenskap. Arbetssätt och metoder behöver genomlysas och möta den digitala 
nutiden.  

Räddningstjänsten 
Verksamhet 
Räddningstjänsten inom Ölands kommunalförbund ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller 
annan författning åvilar var och en av förbundsmedlemmarna samt risk- och 
informationssäkerhetssamordning för förbundsmedlemmarna. Det ankommer på förbundet att fastställa 
handlingsprogram efter hörande av förbundsmedlemmarna.  

Räddningstjänsten arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor. Räddningstjänsten skall 
följa och aktivt delta i samhällets utveckling och genom olycks- och skadeförebyggande samt 
skadeavhjälpande åtgärder arbeta för ett bättre skydd och en högre säkerhet för människors liv, miljö och 
egendom. 

Analys av nuläge och utmaning 
Räddningstjänsten står inför stora utmaningar. Förändringar i samhället har lett till stora problem att 
bemanna deltidsstationer. Tekniska utvecklingar har skapat möjligheter men även lett till nya och större 
risker för räddningspersonal vilket ställer ökade krav på resurser och kompetens. Att säkerställa att 
räddningstjänsten kan bemanna sina deltidsstationer samt ha den kompetens som krävs för att kunna möta 
nya risker i samhället är därför avgörande för verksamhetens framtid. 

Att inte hantera dessa utmaningar nu, innan problemen blir för stora, kan innebära att räddningstjänsten 
på sikt inte klarar av att upprätthålla sin förmåga. Risker och särskilda behov i det geografiska området ska 
styra vilken förmåga räddningstjänsten ska ha. Om problemen blir ännu större kan räddningstjänsten vara 
tvungen att anpassa sin förmåga utefter de resurser som finns kvar att tillgå i organisationen. Därmed 
kommer man vara tvungen att avstå från förmågan att hantera de risker som finns. 

Exempel på detta kan vara att behöva ta bort beredskap från vissa stationer under dagtid, inte på grund 
av det inte behöver upprätthållas någon beredskap dagtid utan på grund av att det helt enkelt inte finns 
några brandmän att tillgå under denna tid. Ett annat exempel kan vara att inte kunna göra insatser vid 
trafikolyckor med nya bränsleformer, på grund av att kompetensen att ta fram metoder och taktik för 
dessa nya risker inte finns i organisationen. Eftersom det blir svårare och svårare att upprätthålla beredskap 
och hantera risker kommer situationen endast bli värre och värre över tid om inget görs snart. Sänkning 

438



 
 
Delårsredovisning 2019-08-31 - Ölands kommunalförbund 
Väsentliga händelser 
 
 
 

9 
 

av räddningstjänstens förmåga kommer därför behöva göras kontinuerligt i takt med att problemen ökar. 
Detta för dessutom med sig att de resurser dagtid som finns idag kommer behöva lägga mycket tid på att 
försöka rekrytera personal vilket ytterligare leder till att dagtidsresurserna för de administrativa uppgifterna 
minskar. 

På grund av geografin går det inte heller att förlita sig på samarbetsavtal med andra räddningstjänster för 
att kunna upprätthålla förmågor eftersom det inte går att få snabb förstärkning från fastlandet till Öland 
annat än precis vid bron. Ska de risker som finns och de olyckor som kan tänkas inträffa kunna hanteras 
på Öland krävs att räddningstjänsten på Öland har den förmåga som behövs. 

Ifall åtgärder inte vidtas kommer räddningstjänsten i framtiden inte kunna erbjuda det skydd till invånare 
och företag på Öland som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kräver. Innebörden av detta är att 
Ölands Kommunalförbund inte lever upp till lagens krav om att erbjuda alla människor ett likvärdigt skydd 
mot olyckor. Den utredning som har gjorts om räddningstjänstens framtid föreslår tre åtgärder för att 
möta de problem som finns. 

Just nu står alltså valet mellan att genomföra de föreslagna åtgärderna och därmed utveckla organisationen 
efter de risker och behov som finns, eller att inte genomföra åtgärderna och därmed acceptera en sänkt 
förmåga att kunna hantera olyckor. Det sistnämnda är viktigt att poängtera: att inte genomföra åtgärderna 
innebär alltså inte att organisationens förmåga enbart bibehålls på nuvarande nivå, utan innebär att inom 
en ganska snar framtid kommer förmågan sänkas. De åtgärder som föreslås syftar inte till marginella 
förbättringar av verksamheten, utan till att säkerställa att det i framtiden kommer finnas en räddningstjänst 
överhuvudtaget. 

Även kraven på samverkan och förmågan att kunna hantera större, långdragna händelser som kräver snabb 
resursuppbyggnad har ökat. Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samverkan 
mellan de kommunala räddningstjänsterna, så har det under senare år blivit mer och mer samverkan mellan 
dessa. Att samverka mellan räddningstjänsterna är en lagstadgad skyldighet, samtidigt som 
räddningschefen (och räddningsnämnden) har fullt ansvar för räddningstjänstens organisation och 
förmåga inom nämndens geografiska ansvarsområde. Ansvaret handlar både om planeringsmässig 
förmåga samt minutoperativ sådan. 

Sommaren 2018 rådde det extrem torka och hög värme i Sverige under lång tid. Detta ledde till många 
och omfattande bränder som lyfte upp behovet av samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt. Troliga 
framtida klimatscenarios gör också gällande att extremväder kommer att vara mer frekvent 
förekommande. 

Vid bränderna 2018 (och 2014 i Västmanland) framkom vissa brister som kommunerna har att hantera. 
Diverse utredningar har gjorts som belyser dessa och andra utmaningar som räddningstjänsten har i 
framtiden: 

 Alarmeringsutredningen – hur ska blåljusmyndigheter larmas i framtiden 

 Räddningstjänstutredningen – en utredning om en effektivare räddningstjänst 

 Skogsbrandutredningarna 2014 och 2018  

Vissa åtgärder har gjorts utifrån slutsatser i utredningarna, medan andra saker återstår. 

Räddningstjänsterna i södra Kalmar län (Kalmar brandkår, Räddningstjänsten Nybro, Räddningstjänsten 
Öland samt Räddningstjänsten Emmaboda-Torsås), har haft en samverkan som under senare år har 
utvecklats vidare. Bland annat finns numera en gemensam samordnings-/samverkansperson på deltid. 
Inom vissa områden finns också samverkan mellan räddningstjänsterna i hela Kalmar län. I dessa båda 
räddningstjänstregioner pågår redan diverse projekt med syfte att effektivisera utalarmering och ledning 
av räddningsinsatser. Viktigt att påpeka är dock att räddningstjänsterna också har utmaningar inom 
förebyggande arbete och myndighetsutövning samt rena administrativa uppgifter. 

Räddningscheferna i södra Kalmar län har nu kommit till ett läge då de anser att ställning måste tas till hur 
nuvarande och framtida behov av samverkan, bäst hanteras.  

För att belysa detta har två dialogmöten initierats av räddningscheferna under våren 2018. Vid dessa möten 
har representanter från berörda huvudkommuners kommunledningar deltagit. Vid det andra dialogmötet 
så förordades det att man i respektive räddningstjänstorganisation borde utreda/sammanställa sina egna 
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utmaningar. Därefter kan det tas ställning till hur vidare åtgärder ska göras, enskilt eller i samverkan och 
hur samverkan i så fall bör se ut. 

Cykelprojektet Fyr till Fyr 
Verksamhet 
Projektet har pågått sedan 2012 och startade som ett samarbete med följande parter: Ölands 
kommunalförbund, som projektansvarig, Regionförbundet Kalmar län, Tillväxtverket och EU. Första 
etappen avslutades 2014 och nu pågår etapp 2 perioden 2015- 2018 med finansiering genom Trafikverket 
och de båda Ölandskommunerna. Projektet kommer inte att kunna avslutas 2018 utan avslutas enligt plan 
under 2020. 

Vision 

Att skapa en sammanhängande cykel- och vandringsled av hög kvalité på hela Öland och därmed generera 
fler turister och skapa en utökad turistsäsong för alla aktörer på Öland.  

Analys av nuläge och utmaning  
Planering för de återstående sträckorna pågår för fullt. Sträckorna är belägna i de södra och norra delarna 
av Öland. Arbetet består av inventering av möjliga sträckningar, framtagande av förhandsdokumentation 
till Länsstyrelsen och Trafikverket. Då framkomligheten är begränsad och projektet just nu befinner sig i 
områden med höga natur-, kultur- och miljövärden så går inte byggnationen lika fort fram som i etapp 1. 
Detta har också medfört att eventuellt så måste projektet fortlöpa en bit in i 2020.  

Framtid  
Under senare delen av 2020 så kommer projektet att ansöka om att få bli nationellcykelled. Om ansökan 
beviljas så kommer Öland att bli led nummer 3 efter Kattegattleden och Sydostleden. 
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Personalekonomisk redovisning 
Tillsvidareanställda och årsarbetare per verksamhet 
Den 31 augusti 2019 hade förbundet 131 (126) anställda av dessa avser 115 (113) deltidsbrandmän. Antalet 
årsarbetare exkl. deltidsbrandmän uppgick till 29,2 st (27,8).  

Andelen arbetade män uppgår till 83 % (82 %) och andelen arbetande kvinnor uppgår till 17 % (18 %) 
och medelåldern i förbundet uppgår till 40,4 år (40,5 år). 

Antalet tillsvidareanställda medarbetare fördelat per verksamhetsområde för perioden. 

Tillsvidareanställda årsarbetare per verksamhet 2019-08-31 2018-08-31

Allmän verksamhet 1 1

Turistorganisationen 4 4

Räddningstjänsten 11 8

Totalt 16 13  

Sjuktal 

Sjukfrånvaro 2019-08-31 2018-08-31

Totalt alla medarbetare 1,61% 8,65%

Kvinnor 0,49% 1,32%

Män 2,07% 9,95%

Personer upp till 29 år 2,0% 2,64%

Personer mellan 30-49 år 0,51% 0,74%

Personer 50 år och äldre 2,70% 13,22%  

Personalkostnader 

2019-08-31 2018-08-31

Bruttolön exkl övertid 11 272 11 387

Personalomkostnader 4 415 4 460

Summa personalkostnader 15 687 15 847  
 

Övertid 
Antalet timmar för enkel och kvalificerad övertid/mertid uppgår till till 334 timmar (220) och kostnaden 
för enkel- och kvalificerad övertid/mertid med månadslön var 216 (135) tkr, beloppet inkluderar 
personalomkostnader.  

Arvoden förtroendevalda 
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda uppgick för per 20190831 128 tkr, exklusive 
personalomkostnader jämfört med 87 tkr per 20180831. 
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Pension 
Antal förväntade pensionsavgångar per verksamhet (inklusive deltidsbrandmän) framgår av tabellen 
nedan. 

Verksamheter 2019 2020 2021 2022 2023

Allmän verksamhet - - - - -

Turistorganisationen - - - - -

Räddningstjänsten 1 3 2 1 2

Samtliga tillsvidare 1 3 2 1 2  

Pensionskostnad 
Per 31 augusti 2019 har kommunen betalat ut 84 (236) tkr i pensioner (exkl. löneskatt). Utbetalningen 
avser ålders och efterlevandepension.  
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Finansiell analys 
Budgetuppföljning 
Perioden uppvisar ett positivt resultat med 44 tkr vilket kan jämföras med 302 tkr per 2018-08-31. 

Prognosen för direktionen är ett underskott gentemot budget med 105 tkr. Direktionen har en pott för 
oförutsedda händelser om 55 tkr denna är ännu ej utnyttjad, men enligt prognos antas denna att nyttjas. 
Skulle den ej nyttjas sjunker direktionen prognostiserade underskott till ungefär hälften. Budgeten för 
politikernas arvoden täcker inte den utbildningsdag som tillkommer efter ett valår. Direktionens utfall 
belastas även med extra arvode som utgått i samband med lobbyarbete för cykelprojektet vilka kostnader 
ej varit budgeterade. Prognosen för förbundsledningen är att budgeten kommer att hållas trots att det 
saknas budget för kostnader som är verksamhet- samt fastighetsrelaterade såsom skrivare sophantering 
etc.  

Prognosen för turismorganisationen är att budget kommer att kunna hållas, men det är till stor del av 
avhängigt hur bokningar går. Hur bokningarna går vet verksamheten först efter att högsäsongen avslutats. 
Osäkerheten kring bokningarna innebär att reklam- och marknadsföringsinsatser som helst ska 
genomföras innan turistsäsongen drar igång ej nyttjas fullt ut inför säsongen. Detta förstärks även då 
trenden sedan en längre tid varit att intäkterna från stugbokningarna minskar från år till år.  

Prognosen för räddningstjänsten är att utfallet kommer att hamna 560 tkr sämre än budget. Detta beror 
på höga utbildningskostnader samt höga övriga kostnader främst gällande service och underhåll, som är 
en följdeffekt av de stora besparingar som genomfördes 2017. Utöver detta har prognosen tagit höjd för 
oförutsedda personalkostnader. Detta sammantaget gör att budget ej prognostiseras att kunna hållas 

När det gäller cykelprojektet belastar kostnaderna ej resultaträkningen då det redovisas i projketform. 
Däremot belastar det på förbundets kassaflöde då det sker en viss fördröjning mellan betalning av 
leverantörsfakturor och faktureringen till Trafikverket sker. Kvarvarande finansiering från Trafikverket 
samt balanserade medel från tidigare år uppgick vid årets början till 32 393 tkr. Det är stora investeringar 
som ska genomföras under 2019 och prognosen är att tillgängliga medel ej kommer att räcka för att klara 
de investeringar som krävs. Översyn för hantering av detta pågår 

Finansverksamheten uppvisar i år ett litet överskott gentemot budget. Detta beror på lägre 
avskrivningskostnader än budgeterat, men även att avsättningen av PO har kunnat täcka upp 
pensionsutbetalningarna som ej finns budgeterade.  

 

Nyckeltalsanalys 

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunalförbundet självt äger, det 
vill säga hur stor del av det egna kapitalet som utgörs av de totala tillgångarna. Soliditeten vid periodens 
utgång uppgår till 39 % (39 %) men om hänsyn tas till pensionsskulden inklusive löneskatt sjunker 
soliditeten till 31 % (28 %).  

Förvaltning av pensionsmedel 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så kallade 
blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en 
skuld i balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse. 

Per 2019-08-31 har 432 tkr (434) bokförts som en kortfristig skuld för den individuella delen som betalas 
ut till respektive pensionsförvaltare. 

Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen, och därmed inte påverkar förbundets 
skulder, uppgår vid årsskiftet till 1 845 tkr (1 924) inklusive löneskatt. 
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Måluppfyllelse 

Finansiella mål 
Övergripande finansiellt mål för kommunalförbundet är att samtliga verksamheter ska hålla sig inom de 
beslutade budgetramarna. Kommunallagen stadgar att kommuner och kommunalförbund ska ha en 
långsiktig god ekonomisk hushållning. Årets prognostiserade resultat innebär ett överskott för 
kommunalförbundet och därmed har det övergripande finansiella målet om en budget i balans uppnåtts.  

Direktionen samt räddningstjänsten uppvisar ett sämre resultat jämfört med budget, men övriga 
verksamheter klarar att hålla sig inom sina budgetramar. 

Balanskravsresultat 

Prognos 

2019
2019-08-31 2018

Periodens resultat enligt resultaträkningen 389 44 666

Reducering av samtliga realisationsvinster - - -

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -

Orealiserade förluster i värdepapper - - -

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 389 44 666

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - -

Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - -

Balanskravsresultat 389 44 666

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat - - -494

Varav från år 2017 - -494

Varav från år 2016 - -

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen - 44 172

+ Synnerliga skäl att inte återställa - - -

+ Synnerliga skäl för att återställa under en längre tid - - -

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år - - -  
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Driftsredovisning 

Driftsbudget, tkr
2019 

prognos

2019 

avvikelse

Aug 

2018

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto

Netto 

(progn mot 

budg)

Utfall

Driftsverksamheter

Direktionen 0 -327 -327 0 -251 -251 -432 -105 -152

Förbundsledning 0 -1 619 -1 619 0 -1 082 -1 082 -1 619 0 -607

Turistorganisationen 799 -6 294 -5 495 1 288 -4 514 -3 226 -5 495 0 -4 131

Räddningstjänst 1 395 -30 749 -29 354 835 -21 525 -20 690 -29 914 -560 -18 438

Cykelprojektet 32 393 -32 393 0 0 0 0

Avskrivningar 0 -2 800 -2 800 0 -1 595 -1 595 -2 400 400 -1 519

Finansierings- 

verksamhet

Finansförvaltning 0 0 0 0 157 157 160 160 37

Medlemsbidrag 40 109 0 40 109 26 741 0 26 741 40 109 0 25 124

Finansiella poster 0 -20 -20 0 -11 -11 -20 0 -12

TOTALT 74 696 -74 202 494 28 864 -28 820 44 389 -105 302

2019 Budget Utfall per aug 2019

 
 

Årets prognos med avvikelse mot budget 
Allmän verksamhet 
Prognosen för direktionen är ett underskott gentemot budget med 105 tkr. Direktionen har en pott för 
oförutsedda händelser om 55 tkr denna är ännu ej utnyttjad, men enligt prognos antas denna att nyttjas. 
Skulle den ej nyttjas sjunker direktionen prognostiserade underskott till ungefär hälften. Budgeten för 
politikernas arvoden täcker inte den utbildningsdag som tillkommer efter ett valår. Direktionens utfall 
belastas även med extra arvode som utgått i samband med lobbyarbete för cykelprojektet vilka kostnader 
ej varit budgeterade. Prognosen för förbundsledningen är att budgeten kommer att hållas trots att det 
saknas budget för kostnader som är verksamhet- samt fastighetsrelaterade såsom skrivare sophantering 
etc.  

Turismverksamheten 
Prognosen för 2019 är att budgeten kommer att kunna hållas, men det är till stor del av avhängigt hur 
bokningar går. Utmaningen som uppstår är att de stora kostnaderna för reklam och marknadsföring 
uppstår innan turistsäsongen drar igång medan intäkterna först genereras under sommarmånaderna, vilket 
gör att det är svårt att minska kostnaderna om behov skulle uppstå. Detta gör att budgeten för reklam och 
marknadsföring ej nyttjas fullt ut inför säsongen särskilt då trenden sedan en längre tid varit att intäkterna 
från stugbokningarna minskar från år till år. Budget för intäkter 2019 är satt till ungefär samma nivå som 
de intäkter bokningarna genererade 2018. neddragningar på sommarpersonalen från 10 till 8 st har 
genomförts inför säsongen. Vilket medför högre arbetsbelastningen för de som arbetar sommarmånaderna 
var på gränsen till ohållbar. 

Räddningstjänsten 
Prognosen för 2019 är att utfallet kommer att hamna 560 tkr sämre än budget. Detta beror på höga 
utbildningskostnader samt övriga kostnader som hängt efter (främst gällande service och underhåll), vilket 
är en följdeffekt av de stora besparingar som genomfördes 2017. Utöver detta har prognosen tagit höjd 
för oförutsedda. Detta sammantaget gör att budget ej kommer prognostiseras att kunna hållas. 
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Cykelprojektet Fyr till Fyr 
Kvarvarande finansiering från Trafikverket samt balanserade medel från tidigare år uppgick vid årets 
början till 32 393 tkr. Det är stora investeringar som ska genomföras under 2019 och prognosen är att 
tillgängliga medel ej kommer att räcka för att klara de investeringar som krävs. Översyn för hantering av 
detta pågår.
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, tkr
Budget

2019

Utfall

2019-08

Prognos 

2019

Avvikelse mot 

prognos

Total budget 

projektet

Totalt utfall 

per projekt

Räddningstjänsten

Tankbil Borgholm 72 70 72 0 2 700 2 698

Uppgradering utryckningsfordon 1 025 167 1 025 0 900 397

Friska brandman 300 108 300 0 300 107

Släckbil degerhamn 500 - 500 0 500 0

Personbilar 2019 300 - 300 0 300 0

Summa investeringar 2 197 345 2 197 0 4 700 3 202  
 

Kommentarer till investeringsredovisningen 
De flesta investeringar återstår att göra under det sista tertialet av året, men prognostiseras att genomföras.

 

 

447



 
 
Delårsredovisning 2019-08-31  Ölands kommunalförbund 
Redovisningsprinciper 
 
 
 

18 
 

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer i redovisningsfrågor som är av principiell 
betydelse eller av större vikt för kommunsektorns redovisning. Samma redovisningsprinciper som i 
årsredovisingen tillämpas. Eventuella avsteg redovisas nedan.  

Ölands kommunalförbunds delårsbokslut innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt 
noter. För förbundets interna redovisning tillkommer drift- och investeringsredovisning.  

Allmänt 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed. Förråden har värderats till inköpspris exklusive mervärdeskatt på värderingsdagen. 

Ölands kommunalförbunds leasingavtal klassificeras som operationella och redovisats under 
ansvarsförbindelser. 

Avskrivningar 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs med 
linjär avskrivning, d.v.s. lika stora nominella belopp varje år. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Värdet har satts till ett 
prisbasbelopp. Förbundets avskrivningstider för för maskiner och inventarier är 5-15 år.  

Redovisning av semesterlöneskuld och ej kompenserad övertid 

Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen för semesterdagar och okompenserad övertid, 
redovisas som kortfristig skuld. Periodens semesterlöneskuld har beräknats utifrån 8/12 av budgeterad 
ökning av semesterlöneskulden och har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats 
med lagenliga arbetsgivaravgifter.   

Redovisning av pensionsmedel 
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen”. Detta innebär att den 
pension som intjänats före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. Pensionsförmåner 
som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som en avsättning i 
balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26 procent. Värdering av 
pensionsförpliktelserna har gjorts med tillämpning av RIPS 17. 

Redovisning av finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder klassificeras enligt RKR:s rekommendation R7. Långfristiga skulder som 
förfaller till betalning inom tolv månader från balansdagen redovisas i bokslutet som långfristig skuld då 
den ursprungliga löptiden var längre än tolv månader samt att kommunen har för avsikt att refinansiera 
skulden långfristigt.  
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Resultaträkning 
Tkr Not 2019-01-01- 

2019-08-31 
2018-01-01- 
2018-08-31 

    
Verksamhetens intäkter 1 14 307 16 447 

Verksamhetens kostnader 2 -39 387 -40 011 

Avskrivningar 3 -1 595 -1 518 

Verksamhetens nettokostnader  -26 675 -25 082 

       

Skatteintäkter/Medlemsbidrag 4 26 739 25 404 

Verksamhetens resultat  64  

    

Finansiella intäkter 5 1 0 

Finansiella kostnader  -22 -20 

Resultat efter finansiella poster  44 302 

Årets resultat  44 302 
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Balansräkning 
Tkr 
 

Not 2019-08-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Maskiner och inventarier 7 10 900  12 149 

Omsättningstillgångar      

Förråd m.m. 8 148  94 

Fordringar 9 11 262  17 333 

Kassa och bank 10 466  1 383 

Summa omsättningstillgångar  11 876  18 810 

SUMMA TILLGÅNGAR  22 776  30 959 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital 11     

Årets resultat  44 666 

Övrigt eget kapital  8 923  8 257 

Summa eget kapital  8 967  8 923 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

 
12 

 
432  

 
409 

Skulder    

Långfristiga skulder 13 1 856 1 880 

Kortfristiga skulder 14 11 519 19 747 

Summa skulder  13 375 19 747 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  22 774 30 959 

    

Ställda säkerheter  Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 15 6 545 8 310 
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Kassaflödesanalys 
Tkr Not 2019-01-01-

2019-08-31 
2018-01-01-
2018-12-31 

    
Den löpande verksamheten      

Årets resultat  44 666 

       

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16     

Av- och nedskrivningar  1 595 2 250 

Gjorda avsättningar  23 0 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

  
1 618 

 
2 250 

       

Ökning/minskning förråd och varulager  -54 0 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  6 071 -13 670 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -8 228 1 368 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -549 -9 386 

       

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella anläggningstillgångar  -346 -4 704 

       

Finansieringsverksamheten      

Amortering av långfristiga skulder  -24 -47 

       

Årets kassaflöde  -919 -14 137 

       

Likvida medel vid årets början  1 383 15 521 

Likvida medel vid årets slut  464 1 384 

 

451



 
 
Delårsredovisning 2019-08-31 - Ölands kommunalförbund 
Noter 
 
 
 

22 
 

Noter 
 2019-08-31 

 
2018-08-31 

Not 1 Verksamhetens intäkter     

Taxor och avgifter 1 389 1 182 

Bidrag 12 029 14 583 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 889 617 

Övriga intäkter 0 65 

Summa verksamhetens intäkter 14 307 16 447 

      
Not 2 Verksamhetens kostnader   

Löner och sociala avgifter 18 676 17 896 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 10 477 13 196 

Bränsle, energi och vatten 245 207 

Köp av huvudverksamhet 6 20 

Lokal- och markhyror 4 243 3 974 

Övriga tjänster 2 533 2 077 

Lämnade bidrag 37 315 

Övriga kostnader 3 170 2 326 

Summa verksamhetens kostnader 39 387 40 011 

    

Not 3 Avskrivningar   

Avskrivningar materiella tillgångar 1 595 1 518 

Summa avskrivningar 1 595 1 518 

   

Not 4 Medlemsbidrag   

Medlemsbidrag 26 739 25 404 

Summa skatteintäkter 26 739 25 404 

    
Not 5 Finansiella intäkter   

Ränteintäkter -1 0 

Summa finansiella intäkter -1 0 

   
Not 6 Finansiella kostnader   

Ränta på pensionsavsättningar 22 20 

Summa finansiella kostnader 22 20 
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 2019-08-31 
 

2018-08-31 

 Not 7 Maskiner och inventarier   

Ingående anskaffningsvärden 31 091  26 696 

Omklassificeringar   -309 

Årets anskaffningar 346  4 704 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 437  31 091 

      

Ingående avskrivningar -18 942  -17 024 

Försäljningar/utrangeringar   9 

Omklassificeringar   309 

Årets avskrivningar -1595  -2 236 

Utgående ackumulerade avskrivningar -20 537  -18 942 

      

Utgående redovisat värde 10 900  12 149 

      
 Not 8 Lager     

Lager Turistbyrån 148 94 

Redovisat värde vid årets slut 148 94 

   
 Not 9 Fordringar     

Kundfordringar 7 626 4 369 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 700 11 518 

Mervärdeskattefordringar 516 971 

Statsbidragsfordringar 419 397 

Övriga kortfristiga fordringar 1 78 

Redovisat värde vid årets slut 11 262 17 333 

      
Not 10 Kassa och bank   

Kassa 36 29 

Bank 430 1 353 

Summa kassa och bank 466 1 382 

   

Not 11 Eget kapital    

Eget kapital   

Ingående eget kapital 8 923 8 257 

Årets resultat 44 666 

Utgående eget kapital 8 967 8 923 

   

   

 

  

453



 
 
Delårsredovisning 2019-08-31 - Ölands kommunalförbund 
Noter  
 
 
 

24 
 

 2019-08-31 
 

2018-08-31 

Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

  

Avsatt till pensioner     

Särskild avtals-/ålderspension 12 12 

Förmånsbestämd/kompletterande pension 336 317 

Summa pensioner 348 329 

      

Löneskatt 84 80 

Summa avsatt till pensioner 84 80 

      

Ingående avsättning 409 386 

Nya förpliktelser under året     

Nyintjänad pension 9 21 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 9 3 

Övrigt   -5 

Förändring av löneskatt 5 4 

Utgående avsättning 432 409 

      

Aktualiseringsgrad 99% 99% 

   
Not 13 Långfristiga skulder   

Ingående låneskuld 1 880 1 927 

Årets amortering -24 -47 

Utgående låneskuld 1 856 1 880 

      

Lån som förfaller inom:     

1 år 2,5% 2,5% 

2-3 år 10% 10% 

3-5 år 87,5% 87,5% 
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 2019-08-31 
 

2018-12-31 

 Not 14 Kortfristiga skulder   

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 47 47 

Leverantörsskulder 787 2 411 

Moms och punktskatter 1 627 971 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 1 199 1 026 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 555 10 650 

Semesterlöneskulder 609 609 

Övriga kortfrostiga skulder 2 930 3 154 

Uppupna pensionskostnader 765 879 

Summa kortfristiga skulder 11 519 19 747 

      

Not 15 Ansvarsförbindelser   

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna och som inte heller har 
täckning i pensionsstiftelses förmögenhet 

    

      
Ingående Ansvarsförbindelser 1 885 2 156 

Nya förpliktelser under året     

Nyintjänad pension 0 -1 042 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 43 43 

Övrigt -28 1 058 

Årets utbetalningar -47 -277 

Förändring av löneskatt -8 -53 

Utgående avsättning 1 845 1 885 

      

Aktualiseringsgrad 99% 99% 

      

Övriga ansvarsförbindelser     

Operationell leasing     

Bilar 35  36 

Hyresavtal 4 665  6 389 

   

Summa ansvarsförbindelser 6 545 6 389 

   

Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Av- och nedskrivningar 1 595 2 227 

Förändring av avsättning till pensioner 23 23 

Summa justering 1 618 2 250 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 193

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193 Dnr 2018/283 041 KS

Godkännande av delårsbokslut 2019; Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att lägga delårsbokslutet för Kalmarsunds gymnasieförbund till handlingarna med 

godkännande.

Ärendebeskrivning
Gymnasieförbundet ska regelbundet redovisa sina bokslut för sina medlemskommu-
ner som skall godkänna deras verksamhet. Detta görs av respektive kommuns kom-
munfullmäktige.

Beslutsunderlag
Direktionen, Kalmarsunds gymnasieförbund § 77 2019-10-24 godkännande av 
delårsbokslut 2019
Kalmarsunds gymnasieförbund, delårsbokslut 2019,  2019-10-29

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om Kalmarsunds gymnasieförbunds delårsbokslut ska skickas till 
kommunfullmäktige för godkännande och finner att kommunstyrelsen beslutar göra 
så.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbun-
dets delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obli-
gatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för 
sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som 
fastställts.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-
ella bedömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt.  

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2019. I 
och med årets prognostiserade resultat förväntas förbundet redovisa ett negativt balans-
kravsresultat med -5,1 mnkr. Det finns även -9,5 mnkr att återställa från år 2018. Med ett 
årligt resultat som uppgår till ca 5 mnkr år 2020–2022 beräknas det ackumulerade under-
skottet kunna återställas. Enligt beskrivningen i delårsrapporten förutsätter det en fortsatt 
utökning av medlemsbidrag enligt tidigare budgetdiskussioner. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fast-
ställts i budget 2019. Enligt förbundets prognos uppfylls samtliga finansiella mål utom för 
soliditeten inklusive pensionsskuld som beräknas vara negativ år 2019 för att öka till 0 % 
år 2020 och 4 % år 2021. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 
förenlig med de fastställda målen i budget 2019. Inom de prioriterade områdena finns 23 
delmål varav 4 delmål inom kunskap, utveckling och lärande samt 4 delmål inom normer, 
värden och inflytande följs upp i delårsrapporten. Uppföljningen i delårsrapporten visar att 
sex av målen når uppsatta målvärden medan två av målen ligger nära målvärdet utan att 
nå ända fram. Delmålen följs även upp utifrån trendriktning varav sex mål har en positiv 
och två av målen har en negativ utveckling. 
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 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport per år. I 
samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma 
resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revi-
sorerna ska lämna till fullmäktige i medlemskommunerna. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av för-
bundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-
ning.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

1.2. Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall 
biläggas delårsrapporten i samband med respektive fullmäktiges behandling av den-
samma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 
• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 
• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de fastställda målen för god ekono-

misk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 
• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31, 
• förvaltningsberättelsens innehåll, 
• hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med må-

len för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 
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Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som 
ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan 
förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm-
fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2019-10-24 därefter behand-
las delårsrapporten av fullmäktige i respektive medlemskommun. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och controller. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed 

2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti, vilket överensstäm-
mer med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning1.  

Resultatet för perioden uppgår till 19 295 tkr (2018-08-31: 3 077 tkr). Skillnaden mellan 
åren beror på att verksamhetens intäkter ökat mer än verksamhetens kostnader samtidigt 
som medlemsbidragen ökat mer än vad statsbidragen har minskat. Verksamhetens intäk-
ter har ökat på grund av att fler elever från kommuner utanför förbundets medlemskom-
muner valt att studera i någon av förbundets skolor. Verksamhetens kostnader har ökat till 
följd av ordinarie lönerevision, men ökningen dämpas av färre tillsvidare- och visstidsan-
ställda än samma period föregående år samt tjänster som hållits vakanta. Statsbidragen 
minskar på grund av färre nyanlända elever som är i etableringsfasen. Orsakerna till avvi-
kelserna finns beskrivna i delårsrapporten. 

Direktionen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid (två månader efter delårspe-
riodens slut) till förbundets revisorer och fullmäktige i respektive medlemskommun.2 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträf-
fat under delårsperioden beskrivs både övergripande och per skola. 

Några väsentliga händelser som inträffat efter delårsperiodens slut, men innan delårsrap-
porten upprättats har inte identifierats i samband med granskningen. 

Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet 
utifrån god ekonomisk hushållning beskrivs. Upplysningar lämnas till exempel om att an-
talet 16–19 åringar förväntas öka med 12 % fram till år 2028 samt att löneökningar som 
finansierats av statliga medel leder till ökade pensionskostnader som saknar motsvarande 
finansiering. 

Periodens investeringar uppgår till 3,2 mnkr jämfört med 12,3 mnkr i budget 2019. Enligt 
prognosen kommer investeringarna uppgå till 77 % av budget eller 9,4 mnkr för år 2019. 

Det finns en redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fast-
ställts för den löpande verksamheten. Det prognostiserade resultatet uppgår till -5,1 mnkr 
vilket är 5,6 mnkr lägre än budgeterat. Det är främst Jenny Nyströmskolan (-8,8 mnkr) och 

                                                      
1 LKBR kap 13 § 1 
2 KL kap 11 § 16 st 2 
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Lars Kaggskolan (-3,0 mnkr) som enligt prognosen förbrukar högre kostnader än budget. 
Prognosen bygger på antalet inskrivna elever den 6 september 2019. Enheten gemen-
sam redovisar lägre kostnader än budget med 4,6 mnkr, vilket beror på högre interkom-
munala ersättningar och lägre driftkostnader för det nya Campus Storken. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets 
prognostiserade resultat förväntas förbundet inte redovisa en ekonomi i balans för år 
2019. Balanskravsresultatet uppgår till -5,1 mnkr enligt prognosen. Det finns 
även -9,5 mnkr att återställa från år 2018. Med ett årligt resultat som uppgår till ca 5 mnkr 
år 2020–2022 beräknas det ackumulerade underskottet kunna återställas. Enligt beskriv-
ningen i delårsrapporten förutsätter det en fortsatt utökning av medlemsbidrag enligt tidi-
gare budgetdiskussioner. 

Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt 
RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal 
i enlighet med rekommendationen.  

En samlad, översiktlig beskrivning av förbundets drift- och investeringsverksamhet finns i 
delårsrapporten. 

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för förbundet har följande no-
terats: 

• Enligt beskrivningen i delårsrapporten baseras semesterlöneskulden per 31 au-
gusti på utfallet av intjänade, men ej uttagna dagar per 31 december 2018 med till-
lägg för en prognostiserad förändring som uppgår till 333 tkr. Principen beskrivs 
öppet i delårsrapporten i avsnittet ”Redovisningsprinciper”. 
 
Hanteringen avviker från god redovisningssed eftersom intjänade och uttagna da-
gar från 1 januari till 31 augusti 2019 inte justerat den utestående skulden utan 
bokförts som kostnad i resultaträkningen. 

Noter 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten.  

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt.  

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2019. I 
och med årets prognostiserade resultat förväntas förbundet redovisa ett negativt balans-
kravsresultat med -5,1 mnkr. Det finns även -9,5 mnkr att återställa från år 2018. Med ett 
årligt resultat som uppgår till ca 5 mnkr år 2020–2022 beräknas det ackumulerade under-
skottet kunna återställas. Enligt beskrivningen i delårsrapporten förutsätter det en fortsatt 
utökning av medlemsbidrag enligt tidigare budgetdiskussioner. 
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2.2. God ekonomisk hushållning 

2.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets finansiella 
mål som fastställts i budget 2019. 

Finansiella mål, fastställda 
av direktionen 

Prognos 2019 Måluppfyllelse, förbun-
dets bedömning 

Under planeringsperioden år 
2019–2021 ska förbundets 
soliditet exklusive pensions-
förpliktelser öka samt ska soli-
diteten inklusive pensionsför-
pliktelser vara positiv. 

Exklusive pensionsskuld: 
2019: 20,7 % 
2020: 24,3 % 
2021: 28,1 % 

Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås. 

Inklusive pensionsskuld: 
2019: -4 % 
2020: 0 % 
2021: 4 % 

Prognosen pekar på att 
målet inte kommer att upp-
nås. 

Under planeringsperioden år 
2019–2021 ska gymnasieför-
bundets genomsnittliga likvidi-
tetssaldo över året överstiga 
en månads genomsnittliga 
utbetalningar. 

Årets likviditetssaldo ge-
nomsnitt: 
2019: 89,1 
2020: 84,2 
2021: 84,2 Prognosen pekar på att 

målet kommer att uppnås. Genomsnittlig månads-
utbetalning: 
2019: 50,2 
2020: 52,8 
2021: 54,2 

Under planeringsperioden år 
2019–2021 ska gymnasieför-
bundets nettoinvesteringar 
självfinansieras upp till en nivå 
om 75 %. 

Utrymme: 
2019: 0,2 
2020: 10,7 
2021: 9,7 Prognosen pekar på att 

målet kommer att uppnås. Investeringar: 
2019: 9,4 
2020: 5,0 
2021: 5,0 

 

Enligt förbundets prognos kommer samtliga finansiella mål att uppnås utom för soliditeten 
inklusive pensionsskuld som beräknas vara negativ år 2019 för att öka till 0 % år 2020 
och 4 % år 2021. 

Mål för verksamheten 
Direktionen har beslutat om budget och verksamhetsmål för år 2019.3 De prioriterade 
målområdena utgörs av: 

• Kunskap, utveckling och lärande 

• Normer, värden och inflytande 

                                                      
3 Dir. § 81/2018-11-22 
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• Integration 

• En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

• Digital kompetens 

• Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation – entreprenöriellt lärande 

Inom de prioriterade områdena finns 23 delmål varav 4 delmål inom kunskap, utveckling 
och lärande samt 4 delmål inom normer, värden och inflytande följs upp i delårsrapporten. 

I delårsrapporten beskrivs att sex av målen når uppsatta målvärden medan två av målen 
ligger nära målvärdet utan att nå ända fram. Utfallet i förhållande till målvärdena kommen-
teras i delårsrapporten både på övergripande nivå och per skola. 

Delmålen följs även upp utifrån trendriktning varav sex mål har en positiv och två av må-
len har en negativ utveckling.  

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fast-
ställts i budget 2019. Enligt förbundets prognos uppfylls samtliga finansiella mål utom för 
soliditeten inklusive pensionsskuld som beräknas vara negativ år 2019 för att öka till 0 % 
år 2020 och 4 % år 2021. 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 
förenlig med de fastställda målen i budget 2019. Inom de prioriterade områdena finns 23 
delmål varav 4 delmål inom kunskap, utveckling och lärande samt 4 delmål inom normer, 
värden och inflytande följs upp i delårsrapporten. Uppföljningen i delårsrapporten visar att 
sex av målen når uppsatta målvärden medan två av målen ligger nära målvärdet utan att 
nå ända fram. Delmålen följs även upp utifrån trendriktning varav sex mål har en positiv 
och två av målen har en negativ utveckling. 
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2019-10-25 
 
 
 
 
Caroline Liljebjörn 

  

Uppdragsledare   

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Kalmarsunds gymnasieförbund enligt de villkor och under de förutsättningar 
som framgår av god revisionssed. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som 
tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 199

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 199 Dnr 2019/147 109 KS

Motion (SD) - inför generellt tiggeriförbud i de allmänna lokala ord-
ningsförskrifterna i Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna föreslår i motion 2019-06-18
- att kommunfullmäktige beslutar att införa generellt tiggeriförbud i de allmänna 

lokala ordningsföreskrifterna i Borgholms kommun.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-08-19 § 149 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 271 2019-11-05

Bedömning
I motionen refereras till att Högsta förvaltningsdomstolen i en dom har slagit fast att 
kommuner har rätt att besluta om tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna. 
Där kan beslutas om tiggeriförbud på allmän platsmark som kommunen har förfo-
ganderätt över, det vill säga i praktiken kommunalägd allmän platsmark. I Borg-
holms kommuns allmänna ordningsföreskrifter finns ett förbud mot försäljning på 
sådan mark utan tillstånd. 

Tiggeri på kommunalägd allmän platsmark är i Borgholms kommun en högst be-
gränsad företeelse. Om man utgår från hur läget har varit det senaste året skulle 
endast en plats som tiggare regelbundet utnyttjar beröras. 

Ett tiggeriförbud är förenat med problematiska gränsdragningar. Exempelvis är in-
samling för välgörande ändamål svårt att särskilja från tiggeri. Bedömningen är 
därför att de eventuella fördelarna med att införa ett tiggeriförbud inte uppväger de 
problem som ett förbud skulle innebära i att särskilja vad som skulle kunna vara 
tillåtet och vad som skulle vara förbjudet enligt en sådan bestämmelse.

Konsekvensanalys
Konsekvenserna av såväl avslag som ett eventuellt tillstyrkande av motionen är 
små, då tiggeri förekommer ytterst begränsat på mark som ett förbud skulle kunna 
komma att omfatta.

Dagens sammanträde
Lars Lindqvist (SD) yrkar bifall till motionen.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 199

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lars Ljung (S) yrkar avslag till motionen i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Lars Lindqvists (SD) yrkande att 
bifalla motionen och Lars Ljungs (S) yrkande att avslå motionen.

Propositionsordning

Ordförande ställer Lars Lindqvists (SD) yrkande mot Lars Ljungs (S) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Lars Ljungs (S) yrkande.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 198

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 198 Dnr 2018/97 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

att uppdra till socialnämnden/arbetsmarknadsavdelning och kommunstyrelsen/ 
fritidsenheten att i samråd med Smålandsidrotten planera för att starta och 
driva en Fritidsbank i Borgholms kommun. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2018-03-21
- att Borgholms kommun ska verka för att det ska finnas en Fritidsbank i kommu-

nen.
- att samordna denna verksamhet med socialförvaltningens dagliga verksamhet 

(återbruk) för att erbjuda en meningsfull sysselsättning för personer som står 
långt från arbetsmarknaden. 

Kommunfullmäktige lämnar 2018-04-16 § 83 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning. 

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott §270 2019-11-05

Bedömning
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man lå-
na utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, 
snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. 

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om 
Karlstad. Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening 
där alla huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Idag finns det ett 
60-tal fritidsbanker runtom i Sverige. 

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut, men oftast är det kom-
munen som är lokal huvudman och även om huvudmannen är en annan så är det 
viktigt att kommunen står bakom Fritidsbanken. Föreningar och andra organisatio-
ner skall hjälpa till att få igång verksamheten genom att samla in fritidsutrustning 
som inte används längre.

Det ska inte kosta pengar att låna, det är ingen deponeringsavgift och heller ingen 
förseningsavgift. Går något sönder syns det att man har haft kul. Inga böter eller 
ersättningskrav med andra ord.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 198

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar 
och människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att 
låna skridskor de gånger du behöver, då sparar du både på miljön och din egen 
plånbok. 

Riksidrottsförbundet inledde under 2016 ett samarbete med Fritidsbanken för att 
utveckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för 
fler att börja idrotta. Smålandsidrotten arbetar med att stödja kommuner som pla-
nerar att starta och/eller driver en Fritidsbank.

Konsekvensanalys
En fritidsbank bidrar till att ge alla möjligheter att utöva och testa olika idrotter och 
fritidsaktiviteter, även om de inte har råd eller möjlighet att köpa nödvändig utrust-
ning. Ur ett klimat- och miljöperspektiv är det mycket bra att utrusning återanvänds 
under hela sin livslängd istället för att glömmas eller kastas bort i förtid. 

Dagens sammanträde
Marcel van Luijn (M) och Lars Lindqvist (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens ar-
betsutskotts förslag till beslut.

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Nya Moderaterna i Borgholms 
kommun

MOTION TILL BORGHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGE

Fritidsbanken är ett ideellt initiativ och varumärket ägs av en ideell förening. År 2013 

öppnades den första Fritidsbanken i Forshaga kommun. Fritidsbanken fungerar som ett 

bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Den drivs av ideella krafter och fungerar 

dagtid som en praktikplats för personer som behöver arbetsträna.

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut från kommun till 

kommun. Oftast är det en sammanslutning av intressenter såsom lokala 

idrottsföreningar, kommunen och andra organisationer. I vissa kommuner finns det även 

återvinningscentraler som samlar in prylar åt Fritidsbanken.

De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar och 

människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det handlar om 

utrustning för en aktiv fritid, som t ex skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards, 

tält, bollar och mycket mer. Det är bättre att låna t ex skridskor de gånger man behöver, 

eller bara för att prova på. Utlåningstiden är 14 dagar. Alla kan låna och allt är gratis.

Närmaste etableringar av Fritidsbanken finns i Tingsryd och Hultsfred. Mer information 

om Fritidsbanken: www.fritidsbanken.se

Moderaterna föreslår

Att Borgholms kommun ska verka för att det ska finnas en Fritidsbank i 

kommunen

Att samordna denna verksamhet med socialförvaltningens dagliga verksamhet 

(återbruk) för att erbjuda en meningsfull sysselsättning för personer som 

står långt ifrån arbetsmarknaden

Marcel van Luijn
för Nya Moderaterna i Borgholms kommun

Köpingsvik, 21 mars 2018
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-26 200

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 200 Dnr 2019/169 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - införande av begränsat tiggeriförbud

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-08-09 att kommunfullmäktige beslutar
- att införa ett tillägg till 10 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borg-

holms kommun antagna av kommunfullmäktige den 18 maj 2015 att passiv 
penninginsamling (tiggeri) är förbjuden på Torget och längs hela Storgatan i 
Borgholm och på samtliga tvärgator fram till Storgatans närmaste parallellgator, 
samt på allmän mark i direkt anslutning till butikerna i hela kommunen. 

- att uppdra åt kommunstyrelsen att komplettera beslutet med eventuellt erforder-
lig preciserande text och kartmarkeringar.

Kommunfullmäktige lämnade 2019-08-19 § 150 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunstyrelsens § 272 2019-11-06

Bedömning
I motionen refereras till att Högsta förvaltningsdomstolen i en dom har slagit fast att 
kommuner har rätt att besluta om tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna. 
Där kan beslutas om tiggeriförbud på allmän platsmark som kommunen har förfo-
ganderätt över, det vill säga i praktiken kommunalägd allmän platsmark. I Borg-
holms kommuns allmänna ordningsföreskrifter finns ett förbud mot försäljning på 
sådan mark utan tillstånd.

Tiggeri på kommunalägd allmän platsmark är i Borgholms kommun en högst be-
gränsad företeelse. Om man utgår från hur läget har varit det senaste året skulle 
endast en plats som tiggare regelbundet utnyttjar beröras. 

Ett tiggeriförbud är förenat med problematiska gränsdragningar. Exempelvis är in-
samling för välgörande ändamål svårt att särskilja från tiggeri. Bedömningen är 
därför att de eventuella fördelarna med att införa ett tiggeriförbud inte uppväger de 
problem som ett förbud skulle innebära i att särskilja vad som skulle kunna vara 
tillåtet och vad som skulle vara förbjudet enligt en sådan bestämmelse.

Konsekvensanalys
Konsekvenserna av såväl avslag som ett eventuellt tillstyrkande av motionen är 
små, då tiggeri förekommer ytterst begränsat på mark som ett förbud skulle kunna 
komma att omfatta.
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Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslag att avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar göra så.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 201 Dnr 2019/171 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - införande av tillståndsplikt för tiggeri på offent-
lig plats

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-08-10
- att kommunfullmäktige beslutar att det i kommunens allmänna ordningsföreskrif-

ter ska införas en individuell tillståndsplikt för att få tigga på offentlig plats i Borg-
holms kommun och att tiggeri på offentlig plats i kommunen skall beivras samt att 
tiggare som saknar tillstånd ska kunna avvisas samt 

- att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att närmare utforma dessa 
regler. 

Kommunfullmäktige lämnade 2019-08-19 § 152 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott §273 2019-11-05

Bedömning
En dom i Högsta förvaltningsdomstolen visar att kommuner har rätt att besluta att 
tiggeri är tillståndspliktigt i de lokala ordningsföreskrifterna. Regleringen kan gälla 
på allmän platsmark som kommunen har förfoganderätt över, det vill säga i prakti-
ken kommunalägd allmän platsmark. I Borgholms kommuns allmänna ordningsfö-
reskrifter finns tillståndsplikt för försäljning på sådan mark. 

Tiggeri på kommunalägd allmän platsmark är i Borgholms kommun en högst be-
gränsad företeelse. Om man utgår från hur läget har varit det senaste året skulle 
endast en plats som tiggare regelbundet utnyttjar beröras. 

Att reglera tiggeri är förenat med problematiska gränsdragningar. Exempelvis är in-
samling för välgörande ändamål svårt att särskilja från tiggeri. Bedömningen är 
därför att de eventuella fördelarna med att reglera tiggeri inte uppväger de problem 
som det rent praktiskt skulle innebära att bedöma vad som skulle vara tillstånds-
pliktigt eller inte. Det skulle krävas ett komplext regelverk för att kunna göra be-
dömningar om vad som är att räkna som tiggeri, samt i vilka fall tillstånd ska med-
ges respektive inte medges.
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Konsekvensanalys
Konsekvenserna av ett avslag är små, då tiggeri förekommer ytterst begränsat på 
mark som regleringen skulle kunna komma att omfatta. Konsekvenserna av att till-
styrka motionen skulle däremot innebära administrativa kostnader för framtagande 
av att rättsligt korrekt regelverk för bedömning av vad som är tillståndspliktigt, re-
spektive vad som ska tillåtas eller avslås om ansökan inkommer.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla kommunstyrelsens arbetsut-
skotts förslag att avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar göra så.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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