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§ 80 Dnr 2020/9 BELNAB 
 

Styrelsemötets öppnande 

Ärendebeskrivning 

Ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna 
välkomna. 

Styrelsen utser Daniel Nilsson att tillsammans med ordföranden justera dagens   
protokoll.  

 
Dagordningen godkänns.  
 
Arbetstagarrepresentant Tomas Ekberg slutar inom företaget och medarbetarna 
inom Borgholm Energi Elnät AB har utsett Daniel Gorevitz som ny representant. 
Daniel gör en kort presentation av sig själv och styrelsen önskar honom 
välkommen.  
 
___________________________
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§ 81 
 

Föregående protokoll 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att  föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden frågar om ledamöterna har något att framlägga gällande föregående 
mötesprotokoll.  

Inga frågor eller synpunkter framlades. 

 

___________________________ 
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§ 82 Dnr 2020/48 BELNAB 
 

VD informerar 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna  

Att försäljning av Resedan 9 hanteras av VD och presidiet 

Ärendebeskrivning 

VD Markus Wertwein Ros informerar om aktuella ärenden under mötet. 

 Beviljade anstånd oktober – november 2020 
 Projekt 

o VA Reinvesteringar 
o VA Utbyggnader 
o Elnät Reinvesteringar – mätprojekt 

 Övrigt 
o Samverkansprojekt 
o Resedan 11 
o Resedan 9 

Beslutsunderlag 

Information under mötet.  

Skickas till 

Markus Wertwein Ros, VD 
 
___________________________ 
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§ 83 Dnr 2020/25 BELNAB 
 

Personalärenden 2020 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Sjukstatistik – Mätperiod januari – september 2020 

 Total 
sjukfrånvaro 
% av arbetstiden 

Korttidssjuk-
frånvaro 
% av arbetstiden 

Långtidssjuka 
Antal personer 

Borgholm 
Energi  2,7 (2,7) 1,3 (1,2) 1 

Borgholm 
Energi Elnät  1,3 (1,5) 1,3 (1,5) - 

 

Inom parentes är siffror från förra mätningen (jan – augusti) 
 
VD Markus Wertwein Ros redogör för ärendet. 

 Rekrytering av HR-chef 
 Vakans fastigheter (intern) 
 Vakans vattenverket rekrytering pågår 
 Vakans projektledare Vedborm-projektet 
 Julgåva till personalen 
 Corona 
 NMI undersökningen har kommit 

Fördjupning/genomlysning av NMI önskas från styrelsen 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Information på mötet 
 
 
___________________________
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§ 84 Dnr 2020/71 BELNAB 
 

Ekonomisk uppföljning för oktober 2020 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Jonas Svensson redogör för ekonomisk uppföljning oktober 2020.  

Beslutsunderlag 

Till kallelsen bilagd presentation 

Skickas till 

Jonas Svensson, ekonomichef 
 
___________________________ 
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§ 85 Dnr 2020/70 BELNAB 
 

Uppföljning av avfallsplan 2019 - 2022 

Beslut 
Styrelsen beslutar 

Att informationen läggs till handlingarna 

Att rapporten översänds för kännedom till Kommunstyrelsen, Miljö- och 
byggnadsnämnden och Socialnämnden 

Att styrelsen önskar uppföljning i ärendet vid mötet i mars 2021 

Ärendebeskrivning 

Den avfallsplan som gäller i Borgholms kommun för åren 2019-2022 syftar till att skapa 
förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom avfallshanteringen, och positiva effekter för 
människa och miljö.   

 
Avfallsplanen innehåller aktiviteter som olika verksamheter inom kommunen och 
Borgholm Energi ansvarar för, och som ska bidra till att målen i planen uppnås.  

 
Enligt avfallsplanen ansvarar Borgholm Energi 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. 

 
Bifogat till ärendet finns rapporten som avser 2019 och första halvåret 2020 (Rapport 2019 
– Uppföljning av mål och aktiviteter i Borgholms kommuns avfallsplan). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Rapport 2019 Uppföljning av mål och aktiviteter i Borgholms kommuns avfallsplan 
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Skickas till 

Catherine Hevelius 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 

 
 
___________________________ 
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§ 86 Dnr 2020/73 BELNAB 
 

Separering dagvatten 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att hanteringen av förmedling av ny förbindelsepunkt för dagvatten sker utan 

anslutningskostnad för fastigheter inom befintligt verksamhetsområde för 
dagvatten fastighet i samband med separation och förnyelse av befintligt VA.  

Ärendebeskrivning 

Jäv anmäls av Anders Nyholm, som inte deltar i ärendet. 

VD Markus Wertwein Ros redogör för ärendet.  
 
I samband med förnyelse av VA nät inom befintligt verksamhetsområde för 
dagvatten där dagvattennät saknas har brukningsrätten för varje enskild befintlig 
fastighet fått utredas individuellt. Detta har resulterat i att en del fastigheter 
bedömts som betalningsskyldiga och en del inte inom samma område med i stort 
sett samma förutsättningar. Den juridiska bedömningen som sker i detta förfarande 
faller ofta tillbaka till en svårbedömd bevisbörda för fastigheten och huvudmannen. 
Tveksam betalningsskyldighet samt upplevelse av en orättvis behandling för 
enskilda fastigheter i aktuellt område leder till att rutinen behöver klargöras. 
 
Förslag till ny rutin är att vid förmedling av ny förbindelsepunkt för dagvatten 
fastighet sker detta utan anslutningskostnad för fastigheter inom befintligt 
verksamhetsområde dagvatten fastighet i samband med förnyelse av befintligt VA 
system där dagvatten separeras från spillvatten.  
 
Föreslaget beslut innebär en rättvis behandling av samtliga befintliga fastigheter 
inom tidigare beslutade verksamhetsområden för dagvatten fastighet. Med dagens 
taxa innebär detta en intäktsminskning om ca 50 tkr per fastighet om med dagens 
rutin skulle anses vara betalningsskyldig. Betalningsskyldigheten för 
brukningsavgiften kommer dock att påföras de fastigheter som får ny 
förbindelsepunkt enligt gällande taxa. 
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Föreslaget beslut gäller ej ny exploatering inom befintliga verksamhetsområden och 
fastigheter som ingår i kommande verksamhetsområden för dagvatten fastighet.  
 
Konsekvens av föreslagen rutin blir rättvis behandling av befintliga fastigheter i 
områden där VA-nätet förnyas. Intäktsminskningen är totalt ca 2 Mkr inom 
pågående projekt Södra Esplanaden samt Nydala före juridiska prövningar. 
 
Tidigare anslutna fastigheter där vi bedömt betalningsskyldighet och fakturerat 
anläggningsavgift för dagvatten fastighet enligt tidigare rutiner vid förnyelse av VA-
nätet är ett fåtal. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Skickas till 

Markus Wertwein Ros 
 
___________________________ 
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§ 87 Dnr 2020/45 BELNAB 
 

Ökade nitrathalter i vattendrag inom Borgholms kommun 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna. 

Att  löpande uppföljning presenteras på kommande styrelsemöten. 

Ärendebeskrivning 

VD Markus Wertwein Ros redogör för ärendet.  
 
Sedan 2017 har halterna av nitrat i de vattendrag där vi hämtar vårt 
infiltrationsvatten ökat drastiskt, provtagningarna under infiltrations-
perioden 2019-2020 visade 4 -10 ggr högre värden än perioden 2017-2018.  
 
De ökade halterna nitrat har gjort att vi under de två senaste infiltrations-
perioderna bara har infiltrerat hälften av den mängd vatten som vi gör ett 
normalår på de vattentäkter som förser Köpingsviks vattenverk med 
råvatten.  
 
En förklaring till de ökade värdena är den torka som varit under växt-
perioden 2018 och 2019 har lett till att grödorna inte har haft förmågan att 
ta upp det nitrat som tillförts markerna via gödsling. Då prognoser för 
framtida klimat säger att problematiken med torka och varma somrar inte 
kommer att bli bättre är utvecklingen oroande. För höga värden av nitrat i 
våra vattentäkter kommer att leda till dyrare reningsprocesser och ökade 
produktionsförluster i våra vattenverk. 

 
Med anledning av ovan samordnade Länsstyrelsen Kalmar län ett möte 
2020-06-25 där representanter från Borgholm Energi, Borgholms kommun, 
Länsstyrelsen Kalmar län, LRF, Hushållningssällskapet, Ölands vattenråd 
deltog. 
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Under mötet diskuterades problematiken samt vilka åtgärder som kan 
genomföras på kort och lång sikt.  
 
Åtgärdsförslag som diskuterats under mötet var:  

 Bevattning, för att grödorna ska kunna ta upp näring optimalt  
 Ökad lagringskapacitet för gödsel  
 BEAB omvärderar sin syn på bevattningsdammar inom 

vattenskyddsområdena  
 Fler LONA-projekt i området  
 Extra miljötillsyn inom vattenskyddsområdet  
 Ökad anslutning till Greppa Näringen i området  
 Biogassatsning 

 
På mötet beslutades det även att länsstyrelsen sammanställer information 
till lantbrukare i området som distribueras via LRF. 
  
Länsstyrelsen Kalmar län höll ett nytt möte i 2020-10-09 med uppföljning 
och fortsatt dialog.  
 

 Borgholm Energi redovisade tankar runt bevattningsdammar inom 
vattenskyddsområde, fortsatt dialog om detta beslutades. 

 
 Länsstyrelsen är med i ett projekt med SLU som ska undersöka hur näringen 

läcker i de öländska jordarna för att kunna skräddarsy åtgärder för att 
minska läckaget. 

 
Staffan Larsson sammanfattar och tillfogar viktiga punkter för hur ärendet ska hanteras:  
1. Stor öppenhet både externt och internt 
2. Bred samverkan är nödvändig 
3. Analys om framtida tänkt utfall behöver tas fram 
4. Mätning av halter måste ske kontinuerligt 
5. Dammarna, hur kan de förbättra situationen 
 
Styrelsen vill hållas uppdaterad löpande i ärendet. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Värdering av bevattningsdammar 
LST minnesanteckningar 2020-10-09 

 

Skickas till 

Markus Wertwein Ros 
 
___________________________ 
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§ 88 Dnr 2020/72 BELNAB 
 

Årshjul styrelsen 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Årshjul 2021 med mötesdatum för styrelsen, presidium mm samt ärenden som ska 
avhandlas presenteras och godkänns. 

Beslutsunderlag 

Bilagt Årshjul 2021 

Skickas till 

Årshjul 2021 läggs i dokumentmapp i Netpublicator 
 
__________________________
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§ 89 Dnr 2016/2 BELNAB 
 

Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga 
rättsliga processer 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen är mottagen. 

Ärendebeskrivning 

VD Markus Wertwein Ros redogör för ärendet. 

Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första 
instans. Domstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid 
Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen.  

Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och 
normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan 
uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka 
anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller 
bestämmelser för brukandet som huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal 
som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. 
Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte nyttjar anläggningen. 
Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan föreligger 
avgiftsskyldighet. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som 
för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga 
tvister.  

Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är 
färgmarkerade. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 
___________________________
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§ 90 Dnr 2020/74 BELNAB 
 

Beslut från kommunen oktober/november 2020 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Beslut från kommunen som berör bolaget är bilagda kallelsen.  

Beslutsunderlag 

2020-11-05 § 199 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott  

 

 
___________________________
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§ 91 Dnr 2020/69 BELNAB 
 

Utvärdering styrelse och VD 2020 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att ärendet har behandlats och informationen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Styrelsen utvärderar sitt arbete samt utvärdering av VD enligt till kallelsen bilagt 
underlag. VD samt sekreterare lämnar mötet under utvärderingen. 

Beslutsunderlag 

Punkter för utvärdering av styrelse och VD, Staffan Larsson. 

 
___________________________ 
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§ 92  
 

Avtackning Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant och 
presentation av ny representant för Borgholm Energi Elnät 

Ärendebeskrivning 

Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant, slutar sitt arbete på Borgholm Energi Elnät. 
Han har varit representant för arbetstagarna i styrelsen i drygt tjugo år. Vi tackar 
honom för ett väl utfört uppdrag inom styrelsen och önskar honom lycka till på hans 
nya arbete.  

Som ny representant från arbetstagarna har valts Daniel Gorevitz, han önskas 
välkommen. 

 
___________________________ 
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