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1. Inledning 
Denna rapport utgör återrapportering i uppdraget som 2015 ställdes till 
kommunledningskontoret och avdelningen gata/park vid Borgholm energi AB. Efter 
att beslut kring utredningen har fattats kan den del av uppdraget som omfattar en 
översyn av skötselavtal genomföras. Uppdraget till kommunledningskontoret 
kompletterades 2018-09-11 § 278 genom förtydligandet att ta fram förslag på hur 
kommunens badplatser ska skötas. Förtydligandet har resulterat i att utredningen 
tydligare redovisar och tar utgångspunkt i en kommunal strategi för badplatsernas 
utveckling. Uppdraget komplitterades 2019-06-11 § 151 att badplatsutredningen ska 
kompletteras med hur skötseln av kommunens offentliga toaletter ska hanteras. 
2020-02-10 § 44 tog beslutet att strategin skulle återremitteras. 

1.1. Bakgrund 
Borgholms kommun är en välbesökt turistkommun med ett stort antal besökare 
varje år. Säsongen är utbredd och omfattar större delen av året. Det är natur- och 
kulturvärden som utgör grunden till rekreations värdet. Under sommaren är 
badplatserna en självklar del av värdet och en besöksanledning för många, såväl 
tillresande som bofasta. 

Som besökande förhöjs upplevelsen ytterligare av en välskött och snygg badplats 
eller toalett med ett fullgott serviceutbud. 

Det är också en trygghet att kunna räkna med att badplatser och toaletterna håller 
den klass som utlovas. Till exempel om badplatsen är ett Eu-bad ska 
livräddningsutrustning och information finnas. 

2. Syfte 
Syftet med strategi för badplatser och offentliga toaletter är att skapa en samlad 
hantering av badplatser och offentliga toaletter för att underlätta framtida arbete 
med såväl underhåll och drift av befintliga badplatser och toaletter samt planering 
av nya toaletter. Strategin ska visa vilka behov som finns samt de mål och 
tillvägagångssätt som ligger till grund för framtida arbete. Strategin ska med bifogad 
handlingsplan fungera som stöd inför framtida planeringsarbete. För att skapa en 
attraktiv, jämställd, tillgänglig och hållbar kommun krävs ett engagemang och en 
politisk omställning i frågan om badplatserna och offentliga toaletter. Strategin gäller 
hela Borgholms kommun.  

3. Strategi 
För kommunen innebär skötsel och service en kostnad som belastar kommunens 
budget. Det är av vikt för kommunen att prioritera de badplatser och toaletter som är 
viktiga ur ett kommunalt perspektiv. 

Denna strategi är framtagen för att visa hur Borgholms kommun ska arbeta för att 
förvalta, underhålla och utveckla sina badplatser och toaletter. Dokumentet är att 
betrakta som en övergripande policy för underhållsarbetet och utveckling av 
badplatserna. 



Borgholms kommun 
Datum 
2020-10-19 

Diarienummer 
2015/255 822 
 

Sida 
4(20) 

 
 
Strategi för badplatser och offentliga toaletter 

3.1. Målbild 
Kommunen ska verka för att badplatserna och toaletterna i kommunal regi håller en 
hög standard baserat på den kategori badplatsen tillhör. Det vill säga att 
förväntningarna väl ska överensstämma med verkligheten.  

Dessutom ska kommunen verka för att badplatserna och toaletterna som 
kommunen äger och sköter är väl fördelade över kommunen. 

Offentliga toaletter i kommunen ska vara rena, trygga och tillgängliga för alla. De 
ska även upplevas som attraktiva och viktigt är att de passar väl in i den befintliga 
miljön. Det behövs därför olika typer av toaletter på olika platser. 

Nya toaletter ska byggas efter behov och placeras på ett strategiskt sätt där 
människor rör sig. Toaletter ska placeras där flera målpunkter sammanfaller och vid 
utflyktsplatser där det förväntas att många människor stannar under en tidsperiod 
över två timmar.  

Toaletterna ska vara synliga, tillgängliga för alla och information kring placering och 
utformning ska vara lätt att hitta och läsa på kommunens hemsida och vid 
toaletterna.  

Toaletterna ska uppfylla de krav kring sanitet, tillgänglighet, identitet och trygghet 
som ställs i strategin för att öka användningen och respekten av offentliga toaletter. 

Kommunen ska sträva efter att alla kommunala offentliga toaletter ska vara 
avgiftbelagda.   

En kontinuerlig uppföljning mot de mål som ställs i strategin bör utföras årligen för 
att arbetet ska gå framåt. 

Målbilden är att budget för badplatser och offentliga toaletter ska ligga på 
kommunens tillväxtenhet, gata/park.  

3.2. Målpunkter badplatser 
 
- Ansvar 

Kommunen ska i första hand sköta de badplatser och där marken 
ägs av Borgholms kommun. Badplatser där någon form av 
kommersiell verksamhet bedrivs, ska skötas av denna verksamhet. 
Böda Sand och Lundegårds badplats är exempel på badplatser där 
en omfattande kommersiell verksamhet förekommer, och som 
följaktligen ska skötas av dessa verksamheter. Där föreningar eller 
liknande har ansvar för badplatsen ska överenskommelse tecknas 
som säkerställer hållbar skötsel av stränderna. I vissa 
överenskommelser kommer det innebära ökade kostnader för 
kommunen.   

- Skötsel 
Borgholms kommun ska se till att det finns personal för att det 
underhåll och skötsel badplatserna kräver efterföljs. Detta kan också 
göras genom att teckna avtal med t.ex. idrottsföreningar eller 
samfällighetsföreningar. Badsäsongen varar mellan 1 juni- 31 
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augusti, men tillsyn/service vid badplatserna ska finnas efter behov 
under perioden 15 maj-15 september.  

- Tångrensning 
Tång och alger tas endast bort vid badplatser som ägs av 
Borgholms kommun när det förekommer i stora mängder som 
stör badlivet under högsäsong och bra badväder. Det är inte 
självklart att små mängder tång och alger tas bort. Där tång tas 
bort från stränderna ska utförandet ske med största försiktighet 
när maskiner används och tillstånd måste sökas hos berörda 
myndigheter. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt 
dels undvika att skada den ömtåliga floran på och i anslutning 
till stranden, dels för att sandmängden som följer med vid 
borttagning av tång volymmässigt ska vara så liten som möjligt. 
På särskilt utsatta stränder på kommunens mark bör sanden 
köras ihop i högar på hösten för att på så vis minska andelen 
sand som förflyttas ut till havs, återställning efter stormar och 
högvatten kan vara nödvändigt för att kunna göra stränderna 
tillgängliga för badgästerna. Även denna hantering utförs i 
samråd med berörda myndigheter. 

- Information  
Vid de badplatser där Borgholms kommun har ansvar ska 
skyltar sättas upp. Dessa skyltar ska ange badplatsens namn 
och annan information, så som kontaktuppgifter till 
räddningstjänsten, badplatsens koordinater och om det 
förekommer farliga frånlandsströmmar vid badplatsen. 
För att alla användare, såväl kommuninnevånare och turister, ska 
kunna hitta till våra badplatser spelar tillgången till information stor 
roll. God information bör finnas gällande placering och typ av 
badplats och bör vara tillgänglig både analogt och digitalt. 
Informationen bör finnas både som lista och karta. Informationen 
kring alla badplatser kommunen erbjuder bör vara samlad. Därför bör 
det finnas information även gällande badplatser som drivs av 
kommersiellverksamhet. Informationen bör uppdateras regelbundet.  

- Badvattenprover 
Minst tre badvattenprover tas per EU-bad och säsong, varav ett 
prov strax före säsongens början. Provtagningen ska fördelas 
över hela badsäsongen och intervallet mellan 
provtagningstillfällena får inte överstiga en månad. Av 
hygieniska skäl bör kadaver av döda djur, såsom sälar, 
avlägsnas under badsäsong från de stränder som Borgholms 
kommun sköter. Miljö och byggnadsnämnden ansvarar för 
badvatten prover i EU-badplatser. Det är också dem som 
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anmäler till havs och vattenmyndigheten vilka badplatser i 
Borgholms kommun som ska klassas som EU-badplats. 

- Tillgänglighet 
Tillgängligheten på Borgholm kommuns badplatser behöver 
utvecklas för att kunna möta behovet hos turister och bofasta 
invånare. Det ska finnas tillgänglighetsanpassade badplatser 
geografiskt spritt i kommunen. Där det är aktuellt att byta toaletter 
ska nya toaletter som placeras ut vara tillgänglighetsanpassade.  

- Källsortering 
Borgholms kommun bör sträva mot att källsoteringssationer anläggs 
vid badplatserna som ligger på kommunal mark. Återvinnigstationer 
bör placeras i närheten av parkeringar eller körväg. 
Källsorteringsstationer skulle avhjälpa de arbetsmiljöproblem som 
finns idag i och med den manuella tömningen av soptunnor på de 
störst belastade badplatserna i kommunen.      

- Säkerhet 
Stegar ska finnas på alla bryggor som sköts av Borgholms kommun. 
Livräddningsutrustning i form av livbojar ska finnas vid alla 
badplatser på som sköts av kommunen. Kommunen eller arrendator 
som tecknat skötselavtal med densamme ansvarar för tillsyn av 
livräddningsutrustning. Livräddningsposter med livboj och hake bör 
finnas uppsatta med ungefär 100 meter mellanrum, så nära 
strandkanten som möjligt och väl synliga.  

För att underlätta vid larmning bör badplatser förses med skylt som 
anger anläggningens namn och koordinater (SWEREF 99). Detta är 
viktigt för att larmcentralen snabbt ska kunna fastställa positionen 
och omgående kunna larma ut hjälpresurser till rätt plats, i synnerhet 
som många badplatser än så länge är otydligt skyltade från väg. 

- Handlingsplan 
För att nå målen för badplatserna behövs olika åtgärder. 
Handlingsplanen bilaga 1 ger förslag till åtgärder, motivering för 
åtgärd samt ungefärliga kostnader. Handlingsplanen ska fungera 
som ett levande dokument och ska tillsammans med strategi för 
badplatser och offentliga toaletter och andra dokument vara till hjälp 
vid utförande av åtgärder.  

- Faciliteter 
För att uppnå en viss standard på badplatserna bör ett grundutbud 
erbjudas till besökaren. För de mest välbesökta badplatserna (Eu-
bad) ska målet vara att det ska erbjudas: 

 Sophantering 
 WC 
 Livräddningsutrustning var 100 m 
 Soptunna för engångsgrillar 



Borgholms kommun 
Datum 
2020-10-19 

Diarienummer 
2015/255 822 
 

Sida 
7(20) 

 
 
Strategi för badplatser och offentliga toaletter 

 Informationsskylt 
 Cykelställ 
 Parkeringsmöjligheter 
 Tillgänglighetsanpassat 
 Dricksvatten 

För mindre besöka badplatser ska det erbjudas: 

 WC/torrtoalett 
 Sophantering 
 Livräddningsutrustning var 100 m 
 Informationsskylt 

3.3. Målpunkter offentliga toaletter 
 
- Identitet 

Alla nya toaletter ska ha en tydlig identitet som överensstämmer med 
omkringliggande miljö. Nya byggnader bör placeras med omsorg. 
Stor hänsyn tas till den befintliga miljön som omkringliggande 
arkitektur, hur människor rör sig på platsen och vilka siktlinjer som 
finns. Vid känsliga områden bör stor vikt läggas vid att toaletter 
smälter väl in i sin omgivning. 

- Inredning 
Inredning för nya toaletter är både funktionell, attraktiv och robust. 
Handfat, handtork, tvålpump och papperskorg byggs med fördel in i 
väggen för att motverka vandalisering. Även sensorstyrd servering av 
tvål och vatten är att föredra för ökad sanitet. Krokar ska finnas i 
varje toalettrum. 

- Material 
Vid nybyggnation av toalett ska materialval för både fasad och 
inredning vara slitstarka och utgå från att ytorna ska vara enkla att 
städa, reparera och klottersanera. Slitstarka material är även att 
föredra vid andra typer av toaletter som vid avtal med näringsidkare 
och enklare vattentanktoaletter. Exempel på detta är att utsidan av 
sådan toalett målas i en mörkare nyans som är lätt att klottersanera 

- Förbrukningsmaterial  
Toalettpapper, vatten ska finnas. Pappershanddukar bör undvikas då 
dessa ofta ger upphov till nedskräpning och sabotage och därmed 
även ökad skötsel.  

- Skyltning 
Alla toalettdörrar bör skyltas med vilken typ av toalett det är, det vill 
säga om det är en unisextoalett om den är handikappanpassad eller 
har skötbord. Alla toalettbyggnader bör skyltas med vilka öppettider 
som gäller samt telefonnummer för felanmälan. Fysiska 
hänvisningsskyltar bör endast användas på publika platser där stort 
behov finns av att hänvisa till närmsta toalett. Hänvisningsskyltar för 
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offentliga toaletter bör se likadana ut som övriga hänvisningsskyltar i 
kommunen och bör visa inom vilken distans en offentlig toalett finns. 
All skyltningen ska utgå från Borgholms kommuns riktlinjer för skyltar 
och vara av samma typ för alla toaletter och därmed bli igenkännligt 
och lättläst för användaren. 

- Öppettider  
Öppettider bör variera beroende på besöksintensitet. En övervägning 
bör göras om platsen används även under kvällstid och vintertid och 
om vissa toaletter därför bör hållas öppna även under dessa tider.  

- Sanitär standard  
En orsak till att befintliga toaletter inte används idag är för att de 
upplevs som ofräscha och icke omhändertagna. Detta bidrar till att 
toaletter känns otrygga och till sämre omhändertagande av 
användarna. En viktig del för att förbättra tankar och användning av 
offentliga toaletter är att prioritera god sanitär standard. Offentliga 
toaletter i kommunen ska upplevas som rena och välskötta och 
städfrekvensen ska baseras på antalet besökare. Detta kan räknas 
ut genom att besöksräknare installeras. Att välja rätt material och 
inredning redan från början är viktigt för att underlätta städning, 
reparation och klottersanering. Om toaletterna tas om hand på ett bra 
sätt ökar också möjligheten för att även användarna får respekt för 
toaletterna och lämnar dem i ett bra skick. Med en god sanitär 
standard finns goda möjligheter till en ny syn på offentliga toaletter. 

- Betalning 
För att öka inkomsterna för de offentliga toaletterna bör på skikt alla 
toaletter förses med betalningssystem.   

- Placering 
Arbetet kring placering av nya offentliga toaletter ska alltid utgå från 
platser där många människor rör sig. Störst fokus ligger kring 
utflyktsplatser där det finns mycket få alternativ till toalett. 
Utflyktsplatser som temalekplatser och parker med speciella 
attraktioner som är lokaliserade på kommunalmark är platser i behov 
av offentliga toaletter. Besökare stannar ofta på platsen i flera 
timmar. Vad som karakteriserar en utflyktsplats är att det finns 
attraktioner som är speciella för platsen och som tilltalar många olika 
typer av människor. Platsen ska erbjuda flera olika aktiviteter och 
vara lokaliserad på kommunalmark.  

- Tillgänglighet 
Offentliga toaletter i Borgholms kommun ska vara till för alla. Minst 
en handikappanpassad toalett bör finnas på varje plats där offentliga 
toaletter finns. Handikapptoaletten bör även vara utrustad med 
skötbord. Unisextoaletter är att föredra då dessa möjliggör för att så 
många som möjligt kan utnyttja de toaletter som finns och att alla 
människor känner att toaletten är till för dem. Alla toaletter ska i 
möjligaste mål planera för ingång i markplan eller med så lite 
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nivåskillnader som möjligt och vara tillräckligt stora för att underlätta 
för användare med tillexempel rullatorer. 

- Information 
För att alla användare, såväl kommuninnevånare och turister, ska 
kunna använda offentliga toaletter spelar tillgången till information 
stor roll. God information bör finnas gällande placering och typ av 
toalett och bör vara tillgänglig både analogt och digitalt. 
Informationen bör finnas både som lista och karta. Informationen 
kring alla toaletter kommunen erbjuder bör vara samlad. Därför bör 
det finnas information även gällande toaletter som drivs av 
tillexempel trafikverket eller länsstyrelsen. Informationen bör 
uppdateras regelbundet. 

- Handlingsplan 
För att nå mål för offentliga toaletter behövs olika åtgärder. 
Handlingsplanen bilaga 2 ger förslag till åtgärder, motivering för 
åtgärd samt ungefärliga kostnader. Handlingsplanen ska fungera 
som ett levande dokument och ska tillsammans med strategi för 
badplatser och offentliga toaletter och andra dokument vara till hjälp 
vid utförande av åtgärder.  

4. Beskrivning av nuläge badplatser 
Vid de badplatser, där Borgholms kommun inte äger marken och där kommersiell 
verksamhet saknas, hålls idag en enklare service så som sopställ eller toalett. Vilka 
badplatser som Borgholms kommun erbjuder någon form av service på, där marken 
inte ägs av kommunen, baseras förmodligen på tradition och vad som tidigare låg 
under teknisk verksamhets åtaganden vad det gäller provtagning och översikt av 
alla badplatser i kommunen.  

Skötsel av badplatserna i kommunen är ofta ett frågetecken. Varför vissa stränder 
klassas som kommunala är också väldigt vagt. Många badplatser hänger kvar sen 
gammalt då den tekniska verksamheten gjorde badvattenprover på alla badplatser i 
kommunen, både privata och kommunala. Det ansvaret ligger idag på miljö- och 
byggnadsnämnden. Under tiden då tekniska kontoret gjorde badvattenprover togs 
det prov och kontrollerades på ca 34 badplatser i kommunen. Dessa har idag sjunkit 
ner till 17 badplatser, men 25 badplatser ligger fortfarande kvar på kommunens lista 
över kommunala badplatser.  

Av de 17 EU. Badplatser som tas prover på idag, ligger 12 av dem i kommunens 
badplatsansvar. De resterande 5 tillhör t.ex. privata markägare så som Böda Sand 
och Lundegård. Dessa 17 stränder klassas som EU-badplatser. Det vill säga att de 
beräknas ha mer än 200 besökare per dag. 

”I Sverige ska de badplatser som har mer än 200 badande per dag 
under badsäsongen registreras som EU-bad. Det är kommunerna som 
sköter kontrollen på EU-baden under badsäsongen enligt gällande 
regelverk. De lägger information om varje EU-bad på webbplatsen 
Badplatsen om bland annat algblomning eller föroreningar och vad 
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som görs för att åtgärda dessa. Alla EU-bad ska ha tydliga skyltar som 
visar vilken kvalitet badvattnet har.” Havs- och vattenmyndigheten 

Många av de badplatser som idag ligger under skötselplanen hos Borgholms 
kommun har helt olika service utbud. Vissa har endast soptömning medan andra 
har bryggor och toaletter.  

1996 togs beslutet att flera bryggor skulle tas bort från kommunalskötsel. 
Föreningar fick då erbjudande att ta över de bryggor som redan fanns.  Skötselavtal 
upprättades med olika föreningar. I avtalen står det att föreningarna ska sköta och 
bekosta underhåll av bryggorna. Men detta har inte följts och kommunen har årligen 
betalat underhåll på bryggorna. Kommunen skulle även helt ta bort ansvar från 
följande badplatser Störlinge, Ytterby, Valsnäs, Husvalla, Tokenäs, Kvarnstad, 
Grankullavik, Äleklinta, Bruddestad, Grönvik, Mellösa och Djupvik. 

Men i Äleklinta, Grankullavik och Djupvik finns toaletter kvar i kommunalregi. 

Idag finns det inte någon gemensam standard för vad en ”EU- badplats” ska erbjuda 
i service. Enligt lag ska alla badplatser, där det placerats någon typ av service för 
besökaren, även vara utrustad med livräddningsutrustning.  

4.1. Vad säger lagen? 
Är det fråga om en anläggning ska ägaren eller nyttjanderättshavare tillhandahålla 
livräddningsutrustning i skälig omfattning. En badstrand räknas som en anläggning 
om ägaren eller nyttjanderättshavaren iordninggjort platsen på något sätt, t.ex. 
genom bryggor, skyltning, omklädningshytter, papperskorgar eller liknande. 
Naturliga badstränder omfattas därför inte av kravet på livräddningsutrustning. 
Offentliga badvatten ska registreras och vattenkvaliteten ska kontrolleras enligt en 
plan samt rapporteras till Havs- och vattenmyndigheten. Alla bad med mer än 200 
besökare per dag, listas som EU-bad och ska ha skyltar som tydligt visar på 
badvattnets kvalitet.” 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger följande förslag till 
utrustning vid obevakad större badplats:  

- Informationstavla med badplatsens namn, översiktskarta, eventuella 
risker och förbud, kontaktuppgifter för felanmälan och larmning, 
koordinater enligt SWEREF 99.  

- Eventuellt skyltar vid livräddningsutrustning (112, namn på 
badplatsen och koordinater enligt SWEREF 99, uppgifter för 
felanmälan).  

- Eventuellt övrigt budskap om ansvar.  
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5. Beskrivning av nuläge offentliga toaletter  
Idag finns det 31 kommunala toaletter i kommunen. Flera är av äldre modell och 
upplevs som otrygga och oattraktiva. Några av de befintliga toaletterna är helt 
igenstängda och i behov av upprustning eller rivning. Det finns ett behov att 
omstrukturering kring driften av så väl befintliga som tilltänkta offentliga toaletter. 
Förutom kommunens toaletter finns det ett antal icke kommunala toaletter runt om i 
kommunen som tex. Trafikverket eller länsstyrelsen ansvarar för. 

5.1. Befintlig situation 
 

Borgholm och Köpingsvik 

 

  

Icke kommunala offentliga 
toaletter

Kommunala offentliga 
toaletter
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Södra kommundelen 

  

Kommunala offentliga 
toaletter

Icke kommunala offentliga 
toaletter



Borgholms kommun 
Datum 
2020-10-19 

Diarienummer 
2015/255 822 
 

Sida 
13(20) 

 
 
Strategi för badplatser och offentliga toaletter 

Norra kommundelen  

Icke kommunala offentliga 
toaletter

Kommunala offentliga 
toaletter
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6. Inventering av badplatser 
För att skapa en nulägesbild har det genomförts en inventering av badplatserna, se 
Bilaga 1. 

I inventeringen redovisas följande punkter per badplats: 
- Äger kommunen marken? 
- Vem förvaltar badplatsen? 
- Storlek och typ av badplats. 
- Aktuell standard, vad finns tillgängligt på stranden? 

tex. brygga, toalett, sophantering m.m. 
- Övrig information 
- Ärenden inkomna till badplatsen  

De badplatser i kommunen där det helt eller delvis finns ett kommunalt åtagande för 
skötsel kan kategoriseras enligt följande: 

A. Badplatser på kommunal mark med en högre besöksfrekvens – EU-bad 
B. Badplatser på kommunal mark med en lägre besöksfrekvens – icke EU-

bad 
C. Ej kommunalägda badplatser med en högre besöksfrekvens – EU-bad 

med kommunalt ansvar 
D. Ej kommunalägda badplatser, med en lägre besöksfrekvens – icke EU-

bad med kommunalt ansvar 
E. Ej kommunalägda badplatser med en högre besöksfrekvens – EU-bad 

utan kommunalt ansvar 
F. Badplats utan kommunalt ansvar 

6.1. Sammanfattning inventering 
 

Badplats Kategori Sammanfattning 
Bjärby C Fastighetsbeteckning: Samfälld mark för Bjärby 

Ägare: Samfällighet 
Sophantering: container  
Toalett: Tank 
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ toalett: Runstens byggdeförening 
Städfrekvens toalett: - 
Öppettider toalett:1/5-30/9 
Brygga: Ja 
Skötsel brygga: Runstens byggdeförening 

Byrum C Fastighetsbeteckning: Böda Kronopark 2:157 
Ägare/förvaltare: Sveaskog AB 
Sophantering: kärl med säck 
Toalett: WC 
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ toalett: BORGHOLMS KOMMUN 
Städfrekvens toalett: 1 gång/dag 
Öppettider toalett:1/5-30/9 
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Byxelkrok A/C Fastighetsbeteckning: Böda-Torp S:3 (bestående av 57 
delägare varav Sveaskog AB står för 17,5% och 82,5% 
Bysamfälligheten), Byxelkrok 1:1 
Ägare: Torps Bysamfällighet, Borgholms kommun 
Brygga: Ja 
Skötsel brygga: Byxelkrok AIK 
Handplock: Sommarpersonal hamn 

Böda Hamn Bad A/C Fastighetsbeteckning: Samfälld mark Mellböda  
Ägare: Mellböda/Strandtorp Bysamfällighet, Borgholms 
Kommun 
Tångrensning: Ja utförs av campingen 
Sophantering: Container på camping 
Handplockning: Utförs av campingen 
All skötsel: Kommunen/Camping 

Björkviken B Tångrensning: Ja 
Handplockning: Kommunen 
All Skötsel: Kommunen 

Djupvik A Fastighetsbeteckning: Djupvik 1:1 
Ägare: Borgholms kommun, Privat 
Toalett: WC 
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ toalett: Borgholms kommun 
Städfrekvens toalett: 1 gång/dag  
Öppettider toalett: 1/5 – 30/9 
Brygga: Ja 
Skötsel brygga:Djupviks vägförening 

Dovreviken B Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1 
Ägare: Borgholms kommun 
Sophantering: Kärl med säck 
Toalett: Tank 
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun 
Städfrekvens: 1 gång/dag  
Öppettider: 1/5 – 30/9 
Tångrensning: Ja 
Skötsel: Kommunen 

Grankullavik D Fastighetsbeteckning: Böda kronopark 2:174, Grankulla 
4:6 
Ägare: Grankullaviks bryggförening, privat 
Sophantering: 370 L kärl 
Toalett: Tank 
Underhåll: - 
Städ toalett: Grankullaviks bryggförening 
Städfrekvens: -  
Öppettider: - 
Brygga: Ja 
All Skötsel: Grankullaviks bryggförening 

Högby fyr 
(Syltehamn) 

B Fastighetsbeteckning: Syltehamn 1:1   
Ägare: Borgholms kommun 
Sophantering: 370 L kärl 
Toalett: Latrin 
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Hagaby – Högby tomtägarförening 
Städfrekvens: -  
Öppettider: - 
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Kapelludden 
(Bredsättra) 

D Fastighetsbeteckning: Kläppinge 1:2, Kläppinge 
samfällighet 
Ägare: Privat 
Sophantering: 190 L kärl 
Toalett: Latrin 
Underhåll toalett: Kläppinge by och Bredsättra-
Sikehamn Hbf 
Städ toalett: Kläppinge by och Bredsättra-Sikehamn Hbf 
Städfrekvens: - 
Öppettider: - 

Klinta Bodar A Fastighetsbeteckning: Klinta bodar 1:1 
Ägare: Borgholms kommun 
Sophantering: Kärl med säck 
Toalett: Via Klinta Camping 
Tångrensning: Ja 
Brygga Ja, handikapp 
Handplockning: Kommunen/feriearbetare 
All skötsel: Kommunen 

Köpingebukten A/C Fastighetsbeteckning: Tings ene 1:14, Tings ene 1:14, 
Solberga 4:11, Klinta 13:1, Klinta 20:1 
Ägare: Borgholms kommun 
Sophantering: kärl med säck 
Toalett: 2st WC 
Underhåll Smedjan/Sinus: Borgholms kommun 
Städ toalett Smedjan/Sinus: Borgholms kommun 
Städfrekvens toalett Smedjan/Sinus: 1 gång/dag v.32-
26 2 gånger/dag v.27-33 
Öppettider Smedjan/Sinus: 1/5 – 30/9 
Tångrensning: Ja 
Brygga: Ja, ägare Köpingbaden camping 
Handplockning: Kommunen/feriearbetare 
Skötsel: Kommunen 

Kårehamn A/C Fastighetsbeteckning: Kårehamn 2:7, Arbelunda 1:11 
Ägare: Borgholms kommun, Privat 
Sophantering: 2 st 660 L 
Toalett: Tank 
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ toalett: Borgholms kommun /hamnkapten 
Städfrekvens toalett: 1 gång/dag  
Öppettider toalett: 1/5 – 30/9 
Brygga: Ja 
Tångrensning: Ja 
Handplockning: Kommunen 
Skötsel: Kommunen 

Mellösa D Fastighetsbeteckning: Samfälld mark för Melösa 
Ägare: Flera 

Nyby D Fastighetsbeteckning: Nybyorde 1:1 samt oregistrerad 
samfällighet 
Ägare: Oregistrerad samfällighet 
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Sandbybadet C Fastighetsbeteckning: Högby-Sandby S:3, 
Kesnäsudden 1:1, 
Ägare: Flera 
Sophantering: Container 
Toalett: WC 2 st 
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Campingverksamheten  
Städfrekvens: 1 gång/dag  
Öppettider: 1/5 – 30/9 
Skötsel: Samfälligheten 

Sandvik A Fastighetsbeteckning: Persnäs-Sandvik 1:1  
Ägare: Borgholms kommun 
Toalett: WC 
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun /hamnkapten 
Städfrekvens: 1 gång/dag  
Öppettider: 1/5 – 30/9 
Sophantering: Container i hamn 
Handplockning: Kommunen 
Skötsel: Kommunen 

Sjöstugan/ 
Mejeriviken: 

A Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1  
Ägare: Borgholms kommun 
Sophantering: Kärl med säck 
Toalett: WC 
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun 
Städfrekvens toalett: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag 
v.27-33 
Öppettider toalett: 1/5 – 30/9 
Brygga: Ja 
Tångrensning: Ja 
Handplockning: Kommunen/feriearbetare 
Skötsel: Kommunen 

Stora Rör A Fastighetsbeteckning: Stora Rör 2:1 
Ägare: Borgholms kommun 
Sophantering: 660 L 
Toalett: Tank 
Underhåll toalett: Borgholms kommun 
Städ toalett: Stora Rörs Båtklubb 
Städfrekvens toalett: 1 gång/dag  
Öppettider toalett: 1/5 – 30/9 
Brygga. Ja 
Skötsel brygga: Stora Rörs simklubb 

Svartvik/ 
Kuggebodar, 
Kyrketorps 
Camping 
 

D Fastighetsbeteckning: Samfälld mark för Kyrketorp, 
samfälld mark för Norrböda 
Ägare: Flera 
Toalett: 2st WC 
Skötsel: Kuggeboda samfällighetsförening 

Äleklinta D Fastighetsbeteckning: Äleklintabrottet 1:1, Äleklinta S:3 
Ägare: Statens fastighetsverk, Samfälldmark för Äleklinta 
Toalett: Latrin 
Underhåll toalett: Borgholms kommun 
Städ: - 
Städfrekvens: - 
Öppettider: - 
Brygga: Ja 

Kvarnstad D - 
Bruddestad D - 



Borgholms kommun 
Datum 
2020-10-19 

Diarienummer 
2015/255 822 
 

Sida 
18(20) 

 
 
Strategi för badplatser och offentliga toaletter 

Törneby D - 
Frönäs D - 

7. Inventering offentliga toaletter  
som inte ingår i en badplats 

För att skapa en nulägesbild har det genomförts en inventering av toaletterna, se 
Bilaga 2. 

De toaletter i kommunen där det helt eller delvis finns ett kommunalt åtagande för 
skötsel kan kategoriseras enligt följande: 

A. Toalett på kommunal mark  
B. Toalett ej på kommunal mark 100% kommunalt ansvar 
C. Toalett ej på kommunal mark delat ansvar/skötsel 
D. Toalett i skötselavtal med arrendator 

7.1. Sammanfattning inventering offentliga toaletter 
 Som inte ingår i en badplats 

 

Badplats Kategori Sammanfattning 
Busstationen B Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:2 

Ägare: Nalo fastigheter AB 
Typ: WC  
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun 
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33 
Öppettider:1/5-30/9 

Byrum B Fastighetsbeteckning: Böda Kronopark 2:157 
Ägare: Sveaskog AB 
Typ: WC  
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun 
Städfrekvens: 1 gång/dag 
Öppettider:1/5-30/9 

Byxelkrok 
Centrum 

A Fastighetsbeteckning: Byxelkrok 1:1 
Ägare: Borgholms kommun 
Typ: WC  
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun  
Städfrekvens: 1 gång/dag 
Öppettider:1/5-30/9 

Byxelkrok 
Servicehus 

A Fastighetsbeteckning: Byxelkrok 1:1 
Ägare: Borgholms kommun 
Typ: WC  
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun /hamnkapten 
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33 
Öppettider: Året runt 
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Böda Hamn  
Servicehus 

A Fastighetsbeteckning: Mellböda 25:1 
Ägare: Borgholms kommun 
Typ: WC  
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun /hamnkapten 
Städfrekvens: 1 gång/dag  
Öppettider: Året runt 

Haket torget D Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:41 
Tomträttsinnehav: Borgholms Haket AB 
Typ: WC  
Underhåll: Borgholms Haket AB 
Städ: Borgholms Haket AB 
Städfrekvens: -  
Öppettider: - 

Idrottsplatsen A Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1 
Ägare: Borgholms kommun  
Typ: WC  
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun 
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33 
Öppettider: Året runt 

Ismantorpsborg C Fastighetsbeteckning: Ismantorp Fornborg 2:1 
Ägare: Statens fastighetsverk  
Typ: Tank  
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun 
Städfrekvens: 1 gång/dag  
Öppettider: 1/5 – 30/9 
Övrigt: Kostnader delas 50 % med Statens 
fastighetsverk 

Kyrkallén B Fastighetsbeteckning: Köpings kyrka 1:1 
Ägare: Norra Ölands pastorat 
Typ: Latrin  
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun 
Städfrekvens: - 
Öppettider: - 

Kårehamn 
Servicehus 

A Fastighetsbeteckning: Kårehamn 2:7 
Ägare: Borgholms kommun 
Typ: WC  
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun /hamnkapten 
Städfrekvens: 1 gång/dag  
Öppettider: Året runt 

Källa Ödekyrka C Fastighetsbeteckning: Källa 2:1 
Ägare: Statens fastighetsverk  
Typ: Tank  
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun i samarbete med kyrkan 
Städfrekvens: 1 gång/dag  
Öppettider: 1/5 – 30/9 
Övrigt: Kostnader delas 50 % med Statens 
fastighetsverk 
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Sandvik 
Servicehus 

A Fastighetsbeteckning: Persnäs-Sandvik 1:1  
Ägare: Borgholms kommun 
Typ: WC  
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun /hamnkapten 
Städfrekvens: 1 gång/dag  
Öppettider: 1/5 – 30/9 

Sjöstugan 
Cafe 

D Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1  
Ägare: Borgholms kommun 
Typ: WC  
Underhåll: Arrendator 
Städ: Arrendator 
Städfrekvens: - 
Öppettider: - 

Sjötorget A Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1  
Ägare: Borgholms kommun 
Typ: WC  
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun 
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33 
Öppettider: 1/5 – 30/9 

Societetsparken D Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1  
Ägare: Borgholms kommun 
Typ: WC  
Underhåll: Arrendator 
Städ: Arrendator 
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33 
Öppettider: 1/5 – 30/9 

Turistbyrån A Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1  
Ägare: Borgholms kommun 
Typ: WC  
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun 
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33 
Öppettider: 1/5 – 30/9 

Yttrehamnen A Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1  
Ägare: Borgholms kommun 
Typ: WC  
Underhåll: Borgholms kommun 
Städ: Borgholms kommun 
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33 
Öppettider: 1/5 – 30/9 
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