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§ 42 Dnr 2020/231 432 KS 

Remissvar - Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  godkänna föreslaget yttrande om samråd om förvaltningsplan, åtgärdspro-

gram och miljökvalitetsnormer 2021-2027. 

Beslutet justerars omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har erbjudits möjlighet att lämna ett yttrande om den nya för-
valtningsplanen för Södra Östersjöns vattendistrikt som skall gälla mellan 2021-
2027. Syftet med planen är att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning av di-
striktets vattenförekomster. 

Beslutsunderlag 
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-
atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027/forslag-till-atgardspro-
gram/kapitel-1---inledning-till-atgardsprogrammet.html 

Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs (24 § för-
ordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion) 

Myndigheter och kommuner skall inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder 
som behövs enligt ett åtgärdsprogram som fastställts enligt 5 § (5 kap. 3 § miljö-
balken) 

Bedömning 
Syftet med vattendirektivet (2000/60/EG) är att säkerställa en långsiktig och hållbar 
vattenförvaltning i hela EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ansvaret för att vat-
tendistriktens vattenförekomster (sjöar, hav, grund- och ytvatten) förvaltas på ett 
hållbart sätt. 

Vattenförvaltningen regleras genom förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. Varje 
cykel är sex år och i år tar en cykel slut och en ny (2021-2027) påbörjas. 

Kommunledningsförvaltningen har valt att föreslå kommunstyrelen att endast läm-
na kommentarer på åtgärdsprogrammet eftersom det påverkar kommunens olika 
verksamheter. 

Yttrandet ställer sig positiv till åtgärdsprogrammet men påpekar att de högt ställda 
kraven medför utmaningar för kommunen i form av kompetensförsörjning och kost-
nader. Därför framför kommunen att staten bör avsätta pengar till kommunerna för 
detta arbete. 
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Yttrandet framhäver att kommunen också efterlyser att beskrivningen av några åt-
gärder samt att ansvarsfördelningen gällande ett par åtgärder förtydligas. 

Konsekvensanalys 
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes inom EU för att långsiktigt säkra en 
hållbar vattenförvaltning inom unionen. De svenska vattenmyndigheterna an-
svarar för att tillgodose att vattendistriktens vattenförekomster förvaltas på ett 
hållbart sätt. När vattenekosystemen fungerar, när den mänskliga påverkan 
inte längre är betydande och det till exempel är balans mellan uttag och till-
försel av grundvatten är vattenanvändningen långsiktigt hållbar. Är den inte 
hållbar krävs åtgärder. 

I Borgholms kommun återstår mycket arbete innan miljökvalitetsnormerna för 
kommunens vattenförekomster uppnås. Vatten är också en nyckelfråga för 
kommunens näringar (turism och jordbruk). Det är också viktigt att dricksvat-
tenförsörjningen säkras så att vattenbrist inte uppstår som en följd av klimat-
förändringarna. 

Det nya åtgärdsprogrammet för den kommande förvaltningscykeln (2021 - 
2027) medför ett ökat kommunalt ansvar inom några områden. Detta kom-
mer medföra utmaningar för kommunen inom gällande till exempel kompe-
tensförsörjning och kostnader. Kommunen bedömer att det kommer bli svårt 
att genomföra åtgärdsprogrammet om inte statliga medel tillförs. 

Beslut skickas till 
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt 
vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se 
______________
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§ 43 Dnr 2021/107 411 KS 

Remiss om utredande om översyn av strandskyddet betänkande (SOU 
2020:78) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att yttrar sig enligt följande: 

Borgholms kommun har tagit del av regeringens utredning över ett mer differentierat 
strandskydd (SOU 2020:78) och har följande synpunkter på förslaget. Kommunen 
anser att de förslag på ändringar utredningen föreslår till viss del kan innebära att 
strandskyddslagen blir tydligare än nu gällande lagstiftning. Kommunen anser att 
det är bra att vissa frågor utreds mer ingående för att få ett mer enhetligt strand-
skydd. Stränderna med dess naturmiljöer och tillgång för friluftslivet är viktiga in-
strument för bland annat besöksnäringen och ska inte privatiseras.  

Utökat strandskydd 

Ta bort det utökade strandskyddet som gäller 100 – 300 meter och ersättas med 
prövning av lokala områden där man ser att behovet finns av utökat skydd 

Befolkningstätheten och exploateringen av stränder varierar 

Kommunen håller med förslaget om att en ökad differentiering bör genomföras lokalt 
och regionalt. Kommuner har bäst kunskap om de lokala förhållandena. Därför bör 
också besluten fattas av lokala myndigheter.  

Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort 

Kommunen ställer sig positiv till att strandskydd inte ska gälla vid insjöar/våtmarker 
om vattenytan är 1 hektar eller mindre eller vid vattendrag som är 2 meter eller sma-
lare. Utgången vid en sådan bedömning måste dock vara att det är påvisat att vär-
den för friluftsliv och naturvärden saknas. I vissa fall kan det räcka med ett mindre 
skyddsavstånd vid småvatten som 20-30 m för att tillgodose syftet vid dessa vatten. 
Ett klargörande vad som gäller vid småvatten efter genomgång, kan underlätta vida-
re handläggning av strandskyddsärenden. Det är viktigt att översynen av småvatten 
görs med jämna mellanrum, till exempel i ett 15-20 års perspektiv, eftersom vatten-
drag och småvatten i ett längre perspektiv kan ändra betydelse för syftet med 
strandskyddslagen.  

Kommunen vill påpeka att det pågår många vattenvårdsprojekt som ska bidra till att 
hålla kvar vatten på land, istället för som nu med avrinning till Östersjön. I ett sådant 
projekt där vattenytan i en våtmark ska höjas eller vatten fördröjas, är det ofta lämp-
ligt att hålla ett skyddsavstånd mellan vatten och ny bebyggelse eller anläggningar. 
En höjd vattenyta innebär även att väx- och djurlivets livsmiljöer flyttar på sig upp 
mot land.  
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Kommunen ställer sig positiv till att dammar som ska tillgodose lantbrukens behov 
eller dammar inom anläggningar som golfbanor och parker mm inte ska omfattas av 
strandskydd. Noteras bör att även vatten anlagda efter 1975 kan inneha höga natur-
värden. 

Ett mer differentierat strandskydd 

Kommunen noterar att gällande bestämmelser om områden för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen (LIS) ska avskaffas. Kommunen noterar att det är positivt att 
det går att ansöka hos länsstyrelsen att strandskyddet kan upphävas i en översikts-
plan, helt eller delvis inom ett landsbygdsområde, om kriterierna för landsbygdsom-
råden är uppfyllda. Utredningen föreslår kriterier för landsbygdsområden som säger 
att det ska vara områden som har god tillgång till obebyggd mark, inte har stor efter-
frågan på mark för bebyggelse, och inte är av särskild betydelse för något av 
strandskyddets syften.  

Kommunen instämmer med bedömningen att klimatförändringarna medför behov av 
klimatanpassningsåtgärder som kan motivera en differentiering av strandskyddet för 
vissa områden. Möjligheten att meddela dispens för åtgärder som syftar till att skyd-
da miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas 
till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra är en positiv ändring i lag-
stiftningen. Vidare menar kommunen att det lokala inflytandet förstärks, så att större 
hänsyn kan tas till det specifika området. 

Kommuner som har företag med stor andel i besöks- och turismnäring måste ges 
möjlighet att kunna utvecklas i strandnära lägen.  

Strandskyddet bör bli mer förutsägbart och enklare att administrera 

Kommunen delar bedömningen att en heltäckande digitalisering skulle bidra till att 
göra strandskyddet mer transparent, förutsägbart och rättssäkert. Det kan göra det 
enklare att ändra gamla beslut om strandskyddets omfattning.  

Kommunen håller med om att det borde införas ett tillägg i lagstiftningen för att 
minska tolkningsutrymmet och undanröja ett hinder för kommunernas detaljplane-
ring.  

Effektivare tillsyn inom strandskyddade områden 

Kommunen anser att en rättvis tillämpning av strandskyddsreglerna och tillsyn av ef-
terlevnaden är viktiga faktorer för att skyddet ska uppfattas som legitimt.  

Ekonomiska och andra konsekvenser 

Kommunen anser att det är positivt att förslagen innebär ett ökat lokalt inflytande, ef-
tersom det är kommunerna som ska kunna ansöka om att upphäva strandskydd helt 
eller delvis i landsbygdsområden. 

Beslutet justeras omedelbart. 
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Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har av Miljödepartementet fått att yttra sig om ett betänkande, 
Tillgängliga stränder – ”ett mer differentierat strandskydd” (SOU 2020:78), rörande 
förändringar av strandskyddet. Sista svarsdag till regeringsdepartementet är 2021-
05-04. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-15. 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-21 § 94. 
Betänkande Regeringskansliet tillgängliga stränder - ett mer differentierat strand-
skydd (SOU 2020:78). 
SKR 2021 - Yttrande angående SOU 2020:78. 

Dagens sammanträde 
Yrkande  
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 
med följande ändringar: 

- Att under rubriken Befolkningstätheten och exploateringen av stränder varierar i 
andra meningen styrka och länsstyrelser och och regionala samt i tredje me-
ningen stryka och regionala.  

- Att under rubrik Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas 
bort, i första styckets första mening stryka försiktigt sant hela tredje stycket.  

Marcel van Luijn (M), Tomas Zander (C) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till Staffan 
Larssons yrkande. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsen beslutar bifalla Staffan Larsson yrkande.  

Beslut skickas till 
Miljödepartementet 
______________

7



Sammanträdesprotokoll 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-04-27 44 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 44 Dnr 2021/97 253 KS 

Instruktion till ombud till Borgholm Energi AB extra bolagsstämma 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen instruerar kommunens valda ombud till Borgholm Energi AB:s ex-
tra bolagsstämma 2021 
att  godkänna köparen av Resedan 9. 

Beslutet justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 196 godkände att Borgholm Energi AB säljer 
Resedan 9, fastigheten som är bebygg med en hälsocentral som är till sin helhet 
uthyrd till Region Kalmar län.  

Styrelsen för Borgholm Energi AB beslutade 2021-04-15 § 27 att godkänna pre-
senterad köpare och köpeskilling för försäljning av Resedan 9 och att ge VD i upp-
drag att tillsammans med mäklaren utarbeta ett komplett försäljningsavtal för Re-
sedan 9. Styrelsen för Borgholm Energi Elnät AB beslutade vid samma möte att fö-
reslå den extra bolagsstämman för dotterbolaget Borgholm Energi AB den 27 april 
2021 att godkänna köparen av Resedan 9 samt att uppdra till styrelsen att slutföra 
försäljningen. 

Genom upphandlad fastighetsmäklare har anbud inkommit från bolag som önskar 
att etablera sig i Borgholms kommun och genomföra köp av fastigheten.  

Försäljningsavtal presenteras vid extra bolagsstämma i Borgholm Energi AB den 
27 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 196. 

Styrelsen för Borgholm Energi 2021-04-15 § 27. 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-22. 

Bedömning 
I och med att kommunfullmäktige beslutat om godkännande av försäljning av Re-
sedan 9 bör kommunens ombud instrueras godkänna köparen av Resedan 9 vid 
kommande extra bolagsstämma för Borgholm Energi AB. 

Dagens sammanträde 
Staffan Larsson (C), som ordförande för Borgholm Energi AB:s styrelse, redogör för 
ärendet.  
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Beslut skickas till 
Kommunens ombud för Borgholm Energi AB:s bolagstämmor 
______________
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