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§ 29 Dnr 2021/4 BELNAB 
 

Styrelsemötets öppnande 2021 

Ärendebeskrivning  

Ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna 
välkomna. 

Styrelsen utser Cecilia Ahlström att tillsammans med ordföranden justera dagens   
protokoll.  

 
Dagordningen godkänns.  
 
Inga synpunkter framfördes på föregående protokoll och protokollet läggs till 
handlingarna.  

 
___________________________ 

4



  

 

Sammanträdesprotokoll 

 BORGHOLM ENERGI  
 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26 Paragraf 2021-05-26 30  

   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 30 Dnr 2020/38 BELNAB 
 

Konstituerande sammanträde 

Ärendebeskrivning 

 Ordinarie ledamöter samt ersättare: avgående ersättare Emma Jensen (C) 
ersätts av Axel Andersson (C) enligt beslut från kommunfullmäktige. 
Kontaktuppgifter i NetPublicator kommer att uppdateras snarast. 

 Datum för styrelsemöten enligt årshjul, uppdatering av datum för 
Strategidag den 3 juni 2021. 

 Arbetsordning för styrelsen 
 VD-instruktion 
 Avstämning kontaktuppgifter, inga förändringar anmälda 
 Notera, enligt Rapporteringsinstruktionen, att ekonomisk uppföljning ska 

ske varje månad, även de månader då styrelsen inte sammanträder, då via 
NetPublicator och per mejl. 

 Strategidag 3 juni. Vi återkommer via mejl till deltagarna om plats för mötet.  

Beslutsunderlag 

Arbetsordning för styrelsen, med VD-instruktion och 
Rapporteringsinstruktion, fastställd 2020-05-28 
Kontaktuppgifter till styrelsen 
(Årshjul, se även NetPublicator) 

 
 
___________________________ 
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§ 31 Dnr 2021/5 BELNAB 
 

VD informerar 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

VD Markus Wertwein Ros rapporterar om aktuella ärenden, projekt och händelser.  

 Projekt, pågående och planerade under 2021 
 Kommunstyrelsen 25/5 beslut som går vidare för beslut i 

Kommunfullmäktige 
o Allmännyttigt bostadsbolag 
o Inlösen minoritetsaktier 

 Fastighet – Resedan 9 
 Ekonomi 
 Beviljade anstånd 
 Driftavbrott - Elnät Köpingsvik, samt vatten 
 Underhåll – Sandvik VV 
 Nitrat i vattendragen – samverkansmöte har hållits, åtgärder pågår, 

protokoll från mötet läggs in i NetPublicator 
 Volymer Fjärrvärme 
 Volymer Elnät 
 Fråga från ledamot: ledningsdragning Kårehamn, Svar från VD: kommer att 

behandlas på Strategidagen 

Beslutsunderlag 

Information presenteras på mötet. 

__________________________
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§ 32 Dnr 2021/7 BELNAB 
 

Personalärenden 2021 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Sjukstatistik för perioden januari - mars 2021 
 

 Total 
sjukfrånvaro 
% av arbetstiden 

Korttidssjuk-
frånvaro 
% av arbetstiden 

Långtidssjuka 
Antal personer 

Borgholm 
Energi  1,1 (0,6) 0,8 (0,3) - (1) 

Borgholm 
Energi Elnät  0,2 (-) 0,2 (-) - 

 

Inom parentes är siffror från förra mätningen (januari 2021) 

Vakans upphandlingsansvarig controller. Samordning sker via en gemensam 
upphandlingsfunktion under ekonomienheten på Borgholms Kommun där 
Borgholm Energi blir beställare av tjänsten. Rekrytering av upphandlare pågår. 

Rekrytering av Chef för ekonomiavdelningen pågår. 

Vakans ledningsadministratör med anledning av pensionsavgång i juni. 
Genomlysning av kommande resursbehov i berörda verksamheter pågår inför 
beslut om hur den uppstådda vakansen ska hanteras. 
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Corona. Påverkan på verksamheten har varit fortsatt låg sedan rapporteringen i 
mars. 

___________________________ 
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§ 33 Dnr 2021/32 BELNAB 
 

Ekonomisk uppföljning per april 2021 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

VD Markus Wertwein Ros redovisar Budgetuppföljning och prognos per april 2021 
med resultaträkning, resultat, likviditet och projektuppföljning.   

 

___________________________ 
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§ 34 Dnr 2021/26 BELNAB 
 

Nedsättning hyror 2021 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att hyresstöd för perioden jan-mars 2021 ska utgå till de åtta hyresgäster som har 

registrerad verksamhet som sammanfaller med de NGI-koder som 
Länsstyrelsen har presenterat 

Att  den fasta hyran sänks med 20 procent för perioden, hyresvärd ersätts med 
halva beloppet 

Att avvakta med ytterligare beslut om framtida hyresstöd 

Ärendebeskrivning 

VD Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. 

Nytt stöd för lokalhyra gällande jan-mars 2021 kan nu sökas hos Länsstyrelsen. 
Regeringens stöd gällande nedsättning av hyror bygger på att fastighetsägare går 
med på att sänka hyran under denna period. Sista dag för ansökning gällande denna 
period är 2021-06-31. 
 
Hyresvärden kan få stöd från staten enligt 3 modeller: 

1. Den fasta hyran sänks med 20%, hyresvärd ersätts sedan med halva beloppet. 

2. Den fasta hyran sänks med 50%, hyresvärd ersätts sedan med halva beloppet. 

3. Den fasta hyran sänks med 100%, hyresvärd ersätts sedan med halva beloppet. 

Det hyresstöd som erbjöds 2020 och som styrelsen tog beslut på att genomföra, 
gällde att den fasta hyran sänktes med 50% och ersättning utgick till hyresvärd 
med halva beloppet av hyreskostnaden. 

Ytterligare hyresstöd för perioden april-juni 2021 kommer sannolikt att beslutas. 
Samma förutsättningar som ovan kommer sannolikt att gälla. 
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Vi har 8 hyresgäster som har en registrerad verksamhet som sammanfaller med de 
NGI-koder som Länsstyrelsen presenterat och därmed skulle vara berättigade till 
stödet. 

 

 

Borgholm Energi fastigheter kommer att ligga ute med det belopp som ska 
återbetalas av Länsstyrelsen. 

Tomas Lind anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Skickas till 

Tobias Selldén, fastighetschef 
 
___________________________ 

Utfall kostnader för hyresstöd alternativ 1-3, perioden jan-mars 2021
antal 
hyresgäster hyra jan-mars stöd alt. 1 20% stöd alt 2 50% stöd alt 3 100%

8 160 941    32 188    80 471    160 941    
Återbetalas 
till HV 16 094    40 235    80 471    
Kostnad HV 16 094    40 235    80 471    
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§ 35 Dnr 2021/27 BELNAB 
 

Rivning av dämningsanläggning i Rölundkanalen  

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att riva ut dämningsanläggning i Rölundkanalen NV om Löttorp 

Ärendebeskrivning 

2019 upprättades en fördämning i Rölundkanalen, NV om Löttorp. Syftet var att leda 
om en större del av kanalens flöde genom ett befintligt dike ner till våtmarken Rövik. 
Detta för att låta våtmarken rena det brunfärgade vattnet kanalen för med sig innan 
det når recipienten Hornsjön.  

Utvärdering av åtgärden visar att syftet inte uppnås och att det istället skapar sämre 
förutsättning för våtmarken att rena det vatten som den sedan tidigare belastas 
med. Det ökade flödet skapar en för hög hydraulisk belastning över ytan. Detta gör 
att vattnet får en för kort uppehållstid i våtmarken för att ge en optimal rening. 
Dämmet i kanalen utgör också ett vandringshinder för fisk och andra vattenlevande 
organismer. 

Våtmarken Rövik, utöver flödet från träsken, mottar vatten från totalt ca 550 ha. 
Marken består till största del av jordbruksmark men också dagvatten från Löttorp. 
Enstaka provtagningar visar att våtmarken vid medelflöden har en mycket god 
reningsförmåga av nitrat och fosfatfosfor. Momentana provtagningar där prover 
tagits från mitten av våtmarken och jämförts med prov från utloppet har halten 
nitrat i medel minskat med 60% och fosfatfosfor med 32%. Skillnaden från 
våtmarkens verkliga inlopp mot utlopp kan troligen visa på en ännu större rening av 
fosfatfosfor då en stor del av fosforn troligen sedimenterar i våtmarkens början. 
Provet togs i mitten av våtmarken då inloppet från Rölundkanalen är placerad där 
och det egentligen var detta vatten vi ville analysera. 

Resultaten från provtagningarna tyder på att våtmarken endast har en liten renande 
effekt på de höga halterna av TOC, COD och färgtal som kommer från träsken. 
Anledningen tordes vara för kort uppehållstid samt för lite UV-ljus på vattenytan, 
vilket är en förutsättning för att dessa ämnen ska brytas ner.   
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Konsekvensanalys 

Vid beslut att lämna dämmet i nuvarande tillstånd: 
En ansöka om tillstånd kommer att krävas både för anläggningen i Rölundkanalen 
och för det äldre, ej anmälda, dämmet i Rövik. Detta kräver en omprövning av 
dikesföretaget, MKB, teknisk beskrivning, ansökan till mark och miljödomstol. 

Länsstyrelsen kommer att starta ett tillsynsärende på anläggningen om inte 
en faunapassage skapas innan nästa flödessäsong. 

Våtmarken Rövik riskerar att få en sämre rening av den ”ursprungliga” 
belastningen av N och P vid högflöde då den mottar för mycket vatten sett 
till våtmarksytan. 

Vid beslut att ta bort dämmet: 
Ingen tillståndsansökan behövs för något av dämmena. Finns det ingen omledning 
av vatten eller vandringshinder i huvudkanalen, Rölundkanalen kan dämmet i Rövik 
vara kvar och hänvisas till Miljöbalkens 11 kap, 12 §; 

” Tillstånd enligt denna balk eller anmälan enligt 9 a § behövs inte, om det är 
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.”    

Rövik uppskattas fungera som en utmärkt våtmark för rening av N och P från de 
ca 550 ha mark som avvattnas dit och blir inte längre överbelastad. 

Fisk kan obehindrat vandra i Rölundkanalen vidare i Löttorpskanalen upp till 
Vedby-och Vedbormträsk, där b.la. lekgädda påträffats trots träskens dåliga 
status. 

Övrigt 
- Våtmarken har vid flera besök under flödesperioden bedömts motta för 

mycket vatten från Rölundkanalen. 

- Dämmet har inget tillstånd 

- Dämmet utgör ett vandringshinder 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
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Skickas till 

Tina Pile, Chef, VA Produktion och Fjärrvärme 
Viktoria Nilsson, miljöingenjör 
 
___________________________ 
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§ 36 Dnr 2021/29 BELNAB 
 

Vedby och Vedborm träsk - mer och bättre vatten  

Beslut 
Styrelsen beslutar 

att uppdra till VD att presentera en fördjupad analys samt budget för Alternativ 2 
med beskrivning av kostnader och åtgärder innan beslut tas i ärendet 

Ärendebeskrivning 

Syftet med projektet ”Vedby och Vedborm träsk mer och bättre vatten” var att 
utreda möjligheten att genom röjning och vattenfördröjande åtgärder få ett renare 
vatten ut ur träsken. Ett renare vatten från träsken uppskattas att på lång sikt 
kunna förbättra vattenkvalitén i recipienten Hornsjön.  

Budgeten räcker dock inte till de åtgärder som initialt var tänkt.  

Ett beslut behöver tas om det kan tillskjutas ytterligare medel för att genomföra 
projektet enligt originalplanen, eller om projektet ska styckas ner.  

Flera hinder har upptäckts på vägen som inte identifierades i förstudien vilket gör 
projektet betydligt mer omfattande än vad som var tänkt när medel söktes. I och 
runt träsken har flera fornlämningar påträffats vilket innebär att ingen grävning 
kommer att få utföras utan arkeologer på plats. Särskilt samråd med kulturmiljö-
enheten på länsstyrelsen kommer ske senare i maj. Entreprenör har varit på plats 
för att undersöka området för framtagning av offert både för schaktning och 
röjning. Det är i dagsläget osäkra på om marken alls kommer bära för deras 
maskiner. I norra Sverige finns företag specialiserade för arbete i liknande miljöer, 
vi håller på att undersöka om det går att hyra en sådan maskin för ett rimligt pris 
men inte riktigt framme där ännu.  

Påverkansområdet inkluderar ca 135 personer, mer eller mindre berörda av 
projektet. Det finns både produktiv skog och åkermark. I Vedbyträsk finns inte bara 
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ett utlopp utan fler diffusa områden som svämmar över under högflöde. Området 
är så pass igenvuxet att det är svårt att förutspå hur en nivåhöjning kommer te sig 
då vatten blir instängt i de täta sumpsskogspartierna. Det finns också två fritidshus 
byggda i gamla strandlinjen i Vedbyträsk som redan idag har vatten in till farstun. 

Kortfattad uppdatering om problemämnena i träsken och vilka åtgärder som 
förväntas kunna göra en skillnad: 
Träsken har efter den misslyckade utdikning i slutet på 1800-talet blivit torrlagda 
delar av året. När träsken sen helt övergavs började våtmarksvegetation etablera 
sig i gyttjebotten. Efter vegetationsperioden vissnar växterna ner och nedbrytning 
startar, en process som kräver syre. Under vintern fylls systemet åter med vatten 
och nedbrytningsprocessen avstannar då syrebrist uppstår, istället bildas torv. Torv 
är en ofullständig nedbrytning av organiskt material. Varje sommar torkar torven 
upp igen och fullständig nedbrytning sätter igång. Det som hinner brytas ner blir 
löst organiskt material, i detta fall med en stor andel humussyror. När det åter blir 
vinter och systemet fylls igen urlakas det som brutits ner under sommarhalvåret, 
vilket följer med vattnet och ger det den bruna färgen. Brunifierat vatten har en 
stor negativ påverkan på Hornsjön, både för dricksvatten men också för djur och 
växter i sjön.  

Genom att hålla torven blöt året runt sker ingen nedbrytning. Det kan ta några 
säsonger innan det som brutits ner slutar urlakas vilket man behöver vara 
medveten om. Eftersom det är skogsmark både runt träsken och uppströms 
kommer det också matas in mer organiskt material utifrån. För att bryta ner de 
lösta ämnena krävs att solljus når vattnet, vilket det inte gör i dagsläget pga den 
täta och höga vegetationen. Det är därför av stor vikt att vi får till en uppröjning av 
vegetationen i så stora delarna av träsket som möjligt. Allra viktigast är de södra 
delarna där så mycket vatten som möjligt passerar innan utloppet. 

Nedan presenteras tre förslag hur vi kan gå vidare. 

Alternativ 1: Fortsätta projektet enligt LONA-beslutet 
Projekteringen fortsätter enligt beslutet som säger att både röjning, avbaning och 
fördämning ska ske i båda träsken. För att lyckas med detta behöver budgeten 
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minst fördubblas från den ursprungliga på 1 660 000 kr och projektet behöver 
förlängas med minst ett år.  

 

Speciellt Vedby träsk kräver omfattande utredning då både fritidshus, skog och 
åkermark riskerar att påverkas av en vattennivåhöjning och eventuella vallar 
behöver anläggas då träskets utlopp inte är tydligt definierat.  

Konsulter behöver tas in då b.la. hydrologisk modellering behöver göras över 
området inför en MKB. Träsket är mycket svårframkomligt och Ölands grävtjänst 
kan först i höst uttala sig om kostnad för uppröjning och/eller avbaning. När 
området torkar upp behövs ytterligare undersökning på markfastheten. Ingen har 
säkra uppgifter på hur långt ner det är till berget. Är det för långt kommer det 
troligtvis inte kunna köra ut några maskiner alls alternativt behövs specialanpassad 
utrustning hyras in. 

Alternativ 2: Projektet styckas ner till bara Vedborm träsk 
Fokus i nuvarande projekt läggs om så det endast inkluderar Vedborm träsk, vilket 
uppskattas vara den största källan till humusläckaget.  

Projektets slutmål blir att ta fram ansökan till MMD, röja upp södra delen av träsket 
på vegetation och anlägga en fördämning. I tillståndsansökan söker BEAB tillstånd 
att göra en gradvis höjning av vattennivån genom att skapa ett reglerbart dämme. 
Första steget är att endast dämma till dagens högst högvattenstånd för att 
utvärdera effekten. Vi ansöker också om att få tillstånd att bana av en del av träsket 
på förna och torv. Detta kommer dock att ske efter nuvarande projekt och sökas 
pengar till separat. Man kan längre fram gå vidare med Vedby i ett separat projekt 
där vi nu har grunden färdig och vet vilka hinder som finns. Då är det lättare att få 
rätt budget så att projektet kan göras på så bra sätt som möjligt. 

I detta alternativ uppskattar vi att ett tillskott på 500 000 bör räcka hela vägen fram 
och att projektet behöver förlängas ett år. 

Vedborm träsk är betydligt lättare att avgränsa för MKB, tekniskbeskrivning och 
miljödom. Vi hade internt kunnat göra delar av underlaget till tillståndsansökan 
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själv och endast tagit hjälp av konsult till vissa bitar. Avbaningen och konsulterna är 
de största kostnaderna. Söks pengar separat till avbaning kan vi budgetera för att 
ta in maskiner som är lämpade för just våtmarker redan från start. 

Alternativ 3: Endast miljödom 
Vi går vidare med utredning för båda träsken, både för vattenkvarhållande åtgärd, 
uppröjning, avbaning samt gör en ansökan till mark och miljödomstolen om att få 
tillstånd att dämma och höja vattennivån.  

Själva genomförandet av åtgärden sökes nya pengar till separat.  

Budgeten räcker uppskattningsvis fram till en ansökan till MMD och hamnar inom 
tidsramen för projektet vilket ska vara färdigt 31 december 2022. Risken finns att vi 
upptäcker att vattennivån i Vedbyträsk inte kommer vara möjlig att höja eller 
dämma alls. Det kan dock göras en omfattande röjning av vegetationen i delar av 
träsket för att skapa öppna vattenspeglar vilket kan ge en bra effekt i sig. 

Alternativen är rangordnade efter hur vi helst ser att vi går vidare. 

Eftersom förstudien startade redan för snart 3 år sedan är det av stor vikt att de 
markägare som blivit involverade och insatta i projektet ser att det händer något. 
Flera markägare i området har uttryck sig positiva, speciellt i Vedborm träsk. Det 
har även uttrycks ett intresse i att hjälpa till med röjning av delar som berör deras 
egen mark. Det kan ju i sin tur bidra till att fler blir motiverade att minska 
igenväxningen vilket är positivt för projektets syfte. Intresset tenderar dock att 
svalna om de inte ser att något praktiskt utförs från Borgholm Energis sida. 

Självklart ska inte åtgärder utföras som inte fyller någon funktion eller som saknar 
tillstånd. De saker som dock går att utföra, som förväntas kunna ge en positiv 
effekt innan en miljödom är ex röjning av sly och ag förutsatt att maskinerna kan ta 
sig ut. 

Budget från start: 1 660 000 kr 
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Konsekvensanalys 

Projektet syftar till att förbättra vattenkvalitén ut från träsken, framförallt 
Vedborm träsk som står för den största vattenföringen. Görs inga åtgärder 
kommer inte vattenkvalitén ner till Hornsjön förbättras. Träsken är i en långt 
gången igenväxningsfas där hela ytan tillslut kommer att bestå av 
sumpskog. Ju längre man väntar med att göra en åtgärd i träsken desto 
krångligare och dyrare lär det bli p.ga. svårframkomligheten. 

Länsstyrelsen har gett okej till att omforma projektet, tex ta bort själva 
åtgärdsdelen ur nuvarande projekt. Det bör dock finnas en plan för 
finansiering och utförande av åtgärden i nästa steg. Finns detta inte kan 
BEAB bli betalningsskyldiga av en viss del av projektet. 

Alternativet istället för att bli betalningsskyldiga är att sätta till de pengarna 
innan för att kunna slutföra projektet, om än i mindre skala än vad som var 
visionen från början. 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse 
Beslutsunderlag för ”Vedby och Vedborm träsk mer och bättre vatten” från 
Länsstyrelsen 
Beslut Borgholm Energi 2010-12-18 § 140 

 

Skickas till 

Tina Pile, chef VA Produktion och Fjärrvärme 
Viktoria Nilsson, miljöingenjör 
 
___________________________ 
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§ 37 Dnr 2021/31 BELNAB 
 

Utökning av tjänst inom Återvinning och Avfall 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att godkänna en utökning med en heltids fast tjänst inom Återvinning och avfall. 

Ärendebeskrivning 

VD Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. 

Verksamheten Återvinning och avfall behöver utöka med en administrativ tjänst. 

Historik 
Verksamheten var 2016 underbemannad och endast de allra nödvändigaste uppgifterna hade 
utförts under flera år. Efter en analys av arbetsvolym och behov inom verksamheten Återvinning 
och avfall godkändes en allmän visstidstjänst för 2017, vilken tillsattes i maj 2017. Tjänsten 
förlängdes till och med 2018, varefter tjänsten beslutades bli tillsvidare för att möta kraven i 
verksamheten. 
 
Sedan beslutet ovan 2018 har verksamheten tre administrativa heltidstjänster som är renodlade 
för Återvinning och avfall: 

- Chef Återvinning och avfall 
- 2 st Handläggare/utredare 

 
Verksamheten omfattar uppemot 18 000 abonnemang och omsätter ca 27 Mkr per år. Vi är 
totalt 11 anställda (inkl. timanställda och visstidsanställning) 
 
Vi har de senaste åren arbetat intensivt med att komma ikapp, få överblick över önskvärd 
utveckling, göra upphandlingar och få en bra uppföljning av alla avtal. Vi har också jobbat 
mycket med kundperspektiv och digitalisering. Många av uppgifterna kräver någon form av 
utredning och analys. 
 

Chef Återvinning och avfall arbetar förutom med själva verksamheten också med personal, 
arbetsmiljö och ekonomi för verksamheten. Under 2020 blev chefen delaktig i 
ledningsgruppen. Detta har medfört mindre tid för verksamheten. 
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Nuläge 
För närvarande händer det väldigt mycket i avfallsbranschen, som berör kommunerna och 
tar mycket tid att hantera. 
 

- Från 1 november 2020 ställs krav på löpande rapportering till Naturvårdsverket av farligt 
avfall som inlämnats till återvinningscentralerna från företag. 

- Från 1 januari 2022 får kommunerna ansvaret även för insamling av returpapper (tidningar 
och reklam).   

- En regeringsutredning föreslår ett frival för verksamheter från och med den 1 jan 2022. Det 
skulle innebära en del förändringar om många verksamheter väljer privata entreprenörer, 
istället för den kommunala insamlingen. 

- Författningarna om producentansvar för textil föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. För 
att ge producenterna tid att bygga upp ett system för insamling och återvinning föreslås 
dock att ansvaret för insamling av textilavfall förs över till de tillståndsgivna 
insamlingssystemen först den 1 januari 2024. Det är oklart om detta påverkar kommunen. 

- Från 1 januari 2023 gäller nya krav på insamlingspåsar för matavfall. De måste utvärderas 
för kontakt med livsmedel om biogödseln ska kunna certifieras. Detta bedöms försvåra 
användningen av plastpåsar för optisk sortering. 

- Regeringen har under hösten 2020 beslutat om nya övergångsbestämmelser för 
producentansvar för förpackningar. Det krävs tillstånd för att ett insamlingssystem ska 
kunna samla in förpackningsavfall från hushåll från och med den 1 januari 
2023.  Miljödepartementet har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på nya 
bestämmelser om insamling och återvinning. En av punkterna som ska utredas är om 
kommunerna ska organisera insamlingen. Utredningen ska remitteras hösten 2021.  

- Ansvaret för bygg- och rivningsavfall från hushåll tydliggörs. Det innebär att kommunerna 
från 2023 ska ansvara för bygg- och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig 
verksamhet, exempelvis avfall som uppkommer när en privatperson utför renoveringar i 
hemmet. Konsekvenserna behöver ses över. 

- Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara 
(regeringsmål). 

- Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt 
avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 2035 ha ökat till 
minst 65 viktprocent (regeringsmål). 
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Konsekvensanalys 
Övergripande är verksamhetens bemanning kopplad till arbetsmiljö, lagkrav och uppfyllnad av 
affärsplanen med hållbarhetsfrågor, digitalisering och investeringar. Ändamålsenlig bemanning 
är en förutsättning för att detta ska fungera. 
 
Återvinning och avfall har gjort en kalkyl på behov av timmar i verksamheten, på den 
administrativa sidan, för att se hur många timmar som saknas. Det saknas timmar motsvarande 
en heltidstjänst. Återvinning och avfall behöver börja göra/göra mer av följande: 
 

Chefsuppgifter - lag, arbetsglädje, 
varumärke  

Insatser kopplade till Ledningsgruppen 
Frekvent ekonomiuppföljning   - affärsplanen 
Systemutveckling för digitalisering   - affärsplanen, kundfokus 
Frekvent egenkontroll ÅVC    - lagkrav 
Framtidens ÅVC, utredning, projektering   - lagkrav, utveckling 
Schema, bemanning och öppettider ÅVC framåt  - utveckling, kundfokus 
Utredningar medborgarförslag   - demokrati 
Utredning och planering framtidens insamling  - lagkrav, utveckling 
Plockanalyser     - kommunens avfallsplan 
Dagvatten och asfaltering ytor Kalleguta   - lagkrav, investering 
Uppföljning avvikelser och otömda anläggningar - kommunens avfallsplan 
Rådgivning till abonnenter   - kom. avfallsplan, kundfokus 

Hjälpa andra verksamheter med avfallsplanen - kommunens avfallsplan 
Nytt tillstånd Kalleguta, för masshantering  - allmän masshantering 

Förbereda masshantering Kalleguta  - deponitäckning 
Anmälan masshantering Rullbacka  - deponitäckning 
Masshantering: rutiner, dokument, kontroll, rapporter - lagkrav 

Sluttäckning deponier   - lagkrav 
 
Effekten av att inte utöka verksamheten med en tjänst blir att många av de områden som listas 
ovan skjuts på obestämd framtid, då den löpande driften med insamling och 
återvinningscentraler måste prioriteras. 
 
Redan idag använder verksamheten kompetens inom andra verksamheter i bolaget, så långt tid 
finns. VA-verksamheten besitter mycket kompetens i anslutning till masshantering, men denna 
verksamhet bedöms ha för lite tid för att kunna användas i större omfattning än idag. 
Ett annat alternativ för att kunna utföra fler arbetsuppgifter är att köpa mer konsulthjälp än idag. 
Det innebär dock högre kostnader per arbetstimme och en risk att ändå komma upp i den 
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driftkostnad som man skulle haft med en anställd. Det innebär också en högre arbetsbelastning 
på befintlig personal, då konsulthjälp i sig kräver mycket input i form av fakta, nuläge, material, 
avstämningar, beslut etc. Om behovet ska lösas med konsult bör en konsult hyras in på långtid 
för att få kontinuitet och flexibilitet i arbetet. 
 
Med den utveckling som sker är bedömningen att en ytterligare tjänst kommer att vara 
fullbelagd så långt vi kan se framåt. 
 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse samt timkalkyl på arbetsuppgifter. 

Skickas till 
Catherine Hevelius, chef Återvinning och Avfall 
 
___________________________ 

23



  

 

Sammanträdesprotokoll 

 BORGHOLM ENERGI  
 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26 Paragraf 2021-05-26 38  

   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 38 Dnr 2021/28 BELNAB 
 

Bestämmelser och prislista för mottagning av 
verksamhetsavfall 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att  bestämmelser och prislista (bilaga 1) för mottagning av verksamhetsavfall vid 

återvinningscentralerna i Borgholms kommun ska börja gälla den 1 juli 2021. 

Ärendebeskrivning 

Företag och verksamheter får lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna Böda 
och Kalleguta i Borgholms kommun mot en avgift. Nuvarande bestämmelser och prislista 
är beslutade av Borgholm Energis styrelse den 13 juni 2019 och började gälla 1 januari 
2020 (bilaga 2). Mer information om juridiska förutsättningar, bakgrund och prislistans 
uppbyggnad finns i bilaga 3.  

 
Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som producerar, transporterar, 
samlar in och behandlar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett 
nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. För att Borgholm Energi ska uppfylla 
lagkraven kring rapporteringen har fler avfallsfraktioner som klassas som farligt avfall lagts 
till i prislistan. Text har också lagts till i bestämmelserna att Borgholm Energi har rätt neka 
verksamheter att lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna, om verksamheten 
inte överlämnar den information kring avfallet som Naturvårdsverket kräver. De nya 
avfallsfraktionerna i prislistan har prissatts efter samma princip som de befintliga 
avfallsfraktionerna. El-avfall är kostnadsfritt, men måste vara med för att vi ska kunna 
kräva att få rätt uppgifter för rapporteringen. 

 
Vid årsskiftet 2020/2021 skyltade Borgholm Energi om Kalleguta och Böda 
återvinningscentraler, till det nya nationella skyltsystemet för avfallshantering. 
Omskyltningen har inneburit att vissa av avfallsfraktionerna har bytt namn. Namn på 
avfallsfraktioner i prislistan har bytts ut för att ha samma namn som på skyltarna på 
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återvinningscentralerna, exempelvis har Sorterbart brännbart ändrats till 
Energiåtervinning. 

 
Under hösten 2020 och våren 2021 har Borgholm Energi upphandlat tjänster för transport 
och behandling av avfallet som lämnas in på Kalleguta och Böda återvinningscentraler. 
Upphandlingarna har resulterat i sänkta totalkostnader för Borgholm Energi. Förslaget till 
nya bestämmelser och prislista (bilaga 1) innebär en prissänkning för alla avfallsfraktioner 
förutom Ej återvinningsbart (ökning med 1 kr), Spillolja (ökning med 8 kr) och Fotokemikalier 
(ökning med 12 kr).  
 
Vid tidigare revideringar av bestämmelser och prislista har Borgholm Energis styrelse tagit 
beslut i juni, men de har börjat gälla vid årsskiftet efter beslutet. Anledningen har varit att 
företag och verksamheter som lämnar verksamhetsavfall ska få reda på prisförändringen i 
god tid. Det ger företag och verksamheter möjlighet att ta hänsyn till det i sina kundofferter 
inför kommande år. Då förslag till bestämmelser och prislista till största del innebär en 
sänkning av priserna föreslås att prislistan börjar gälla den 1 juli 2021. 

 

Konsekvensanalys 

Om styrelsen beslutar att anta de föreslagna bestämmelserna och priserna i bilaga 1 
kommer företagskunderna överlag att få en lägre kostnad för verksamhetsavfallet de 
lämnar på Kalleguta eller Böda återvinningscentral. Beslutet skulle också innebära att 
Borgholm Energi kommer att uppfylla de lagkrav som finns kring rapportering av farligt 
avfall till Naturvårdsverket. 
 
Om styrelsen beslutar att inte anta de föreslagna bestämmelserna och priserna i bilaga 1 
kommer Borgholm Energi ha svårt att uppfylla de lagkrav som gäller kring rapportering av 
farligt avfall till Naturvårdsverket. Efter årsskiftet kan vite utdelas om rapportering inte 
sker. Beslutet skulle innebära att företagskunderna får en oförändrad kostnad för det 
verksamhetsavfall de lämnar på Kalleguta eller Böda återvinningscentral.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
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Skickas till 
Catherine Hevelius och Carolina Grandin, Återvinning och Avfall 
________________________
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§ 39 Dnr 2016/2 BELNAB 
 

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

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Markus Wertwein Ros föredrar 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. I kallelsen 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 bilagda 
kallelsen och är färgmarkerade. 

__________________________________
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§ 40 Dnr 2020/70 BELNAB 
 

Uppföljning av avfallsplan 2019 - 2022 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna. 

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 2020 (Rapport 2020 – Uppföljning av mål och 
aktiviteter i Borgholms kommuns avfallsplan). 

 

Skickas till 

Catherine Hevelius, chef för Återvinning och Avfall 
 
___________________________ 
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§ 41 Dnr 2021/20 BELNAB 
 

Årsredovisning 2020, uppföljning 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna 

Att styrelsen uppdrar åt VD att inkomma med få ytterligare genomlysning av 
räntefrågan (fjärde att-satsen) 

Ärendebeskrivning 

VD Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. 

Styrelsen beslutade på sammanträde 2021-03-17 

Att godkänna Årsredovisning 2020 för Koncernen, Borgholm Energi Elnät AB och 
Borgholm Energi AB.  

Att VD upprättar en plan för att säkerställa att rutiner och interna kontroller 
efterlevs, vilken presenteras på konstituerande styrelsemöte i maj 2021.  

Att VD gör en analys av den uppkomna situationen med skattedeklarationen, 
vilken presenteras på konstituerande styrelsemöte i maj 2021.  

Att VD analyserar och belyser hur räntesituationen kan påverka bolaget i 
framtiden, speciellt i de fall då bolaget inte kan dra av räntekostnaderna, 
presenteras på konstituerande styrelsemöte i maj 2021.   

 Svar från VD 

Plan för att säkerställa att rutiner och interna kontroller efterlevs:  

 Avvikelser från rutiner och interna kontroller gällande ekonomiredovisning 
ska rapporteras till VD samt Ledningsgrupp. Detta ansvar kommer att 
tydliggöras vid tillsättning av den vakanta Chefstjänsten på 
ekonomiavdelning. 

Analys av den uppkomna situationen med skattedeklarationen:  
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 Bolagets inkomstdeklaration för 2020 skall lämnas in till Skatteverket 
”digitalt” senast 2 augusti. Bolaget kommer att beställa en 
kvalitetsgranskning av underlaget för inkomstdeklarationen hos ny 
ansvarig revisor. 

VD analyserar och belyser hur räntesituationen kan påverka bolaget i framtiden, 
speciellt i de fall då bolaget inte kan dra av räntekostnaderna:   

 Bolaget behöver vid kommande omsättningar av befintliga lån öka kapital 
och räntebindningstiden gällande 3-5 år och 7-9 år. Detta för att säkra en 
förutsägbarhet i våra taxor samt att fördelningen är i samklang med 
upprättad finanspolicy. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Beslut från styrelsemöte 2021-3-17 § 15 
 
___________________________ 

30



  

 

Sammanträdesprotokoll 

 BORGHOLM ENERGI  
 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26 Paragraf 2021-05-26 42  

   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 42 Dnr 2021/30 BELNAB 
 

Returpapper 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Informationsärende om returpapper 

Bakgrund 
Regeringen beslutade i slutet av 2020 att avskaffa producentansvaret för 
returpapper (tidningar och reklam) och att kommunerna ska överta ansvaret för 
insamling och omhändertagande av returpapper från och med 1 januari 2022. 
Syftet är att tidningsbranschen ska slippa finansiera returpappersinsamlingen. 
Återvinningsmålen gäller fortfarande och målet ska vara att minst 90 procent av 
det returpapper som produceras ska materialåtervinnas. 

Nuläge 
Vi utgår i detta arbete från att Borgholm Energi ska lösa denna fråga åt 
kommunen, i och med att det är Borgholm Energi som arbetar med renhållningen, 
för uppfyllnad av det kommunala renhållningsansvaret. 

Avfall Sverige har undersökt olika alternativ för att underlätta kommunernas 
kommande ansvar för insamling av returpapper. Ett övertagande av Pressretur har 
undersökts, men är inte möjligt. Istället diskuteras nu möjligheten att låta 
kommunerna använda återvinningsstationerna genom avtal med dess ägare 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. 

För att stödja medlemmarna i denna snabba omställning för Avfall Sverige 
diskussioner med FTI om att, genom avtal mellan varje enskild kommun och 
FTI, även framöver kunna hänvisa hushållen till behållarna på återvinnings-
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stationerna. Det skulle ge kommunerna en kortsiktig lösning på insamlingsfrågan 
och tid att utreda en mer långsiktig lösning. För att undersöka vilka kommuner som 
är intresserade av en sådan lösning, och därmed ingå någon form av överens-
kommelse med FTI, kommer Avfall Sverige inom kort att skicka ut en enkät till 
samtliga kommuner. Dessa svar kommer att ligga till grund för en fortsatt dialog 
mellan FTI och kommunerna.  

Borgholm Energi har i kontakt med Kretslopp Sydost kunnat konstatera att optisk 
sortering, med en särskild påse för returpapper, inte blir aktuellt. Vi arbetar istället för en 
lösning där hushållen lämnar sitt returpapper vid återvinningsstationerna, som vanligt. 
Denna lösning bör vara den minst kostnadsdrivande. Den kan komma att bli 
kostnadsneutral för hushållen. 
 
De entreprenörer som idag sköter hämtning vid återvinningsstationerna samt avsättning 
av materialet är generellt sett intresserade av att vara med i en lösning vad gäller behållare, 
hämtning och avsättning. 
 
Det finns några saker som måste lösas. Bland annat avtalen om plats, inklusive städning, 
snöröjning etc, på återvinningsstationerna.  

 
Det faktum att kommunerna även övertar ansvaret för hämtning av returpapper hos 
verksamheter och vid flerbostadshus måste också lösas rationellt. Det ser ut att kunna 
ordnas via upphandlad tjänstekoncession eller auktorisationssystem för entreprenörer, 
samt maxtaxa för denna hämtning i kommunens avfallstaxa, som entreprenörerna då får 
förhålla sig till. Diskussioner pågår kring detta hos Avfall Sverige och inom Avfall Småland 
och vi följer än så länge utvecklingen. Vi ska också titta på vilka möjligheter som finns via 
befintligt avtal med PreZero. 
 
Även någon ändring i kommunens avfallsföreskrifter kommer att krävas, vilket vi ska se 
över.  

Konsekvensanalys 

Arbetet med returpappersfrågan tar en hel del tid och medför att en del 
andra arbetsuppgifter inom Återvinning och avfall får vänta. 
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Hushållen i kommunen beräknas inte märka så mycket av denna 
förändring. Möjligen kan det medföra en effekt på taxan. 

Informationsbehov uppstår i samband med övergången vid årsskiftet. 

De avtal som verksamheter och flerbostadshus idag har direkt med 
entreprenörer om hämtning blir olagliga efter årsskiftet. Det är oklart vem 
som bär ansvaret att informera om detta och hur entreprenörerna kommer 
att göra i denna fråga. 

Eventuell upphandling, upphandlingsfunktionen hålls uppdaterad. 

Ändringar krävs i kommunens avfallsföreskrifter och avfallstaxa. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Skickas till 

Catherine Hevelius, chef för Återvinning och Avfall 
 
___________________________ 
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§ 43 Dnr 2021/19 BELNAB 
 

Oförmedlade förbindelsepunkter 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Uppdaterad preliminär kommunikationsplan för oförmedlade förbindelsepunkter 
presenteras av VD Markus Wertwein Ros.  

Beslutsunderlag 

Kommunikationsplan för oförmedlade förbindelsepunkter VA, Version 210511 

Skickas till 

Markus Wertwein Ros, VD 
Anna Thisell, marknadschef 
 
___________________________ 
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§ 44 Dnr 2019/37 BELNAB 
 

Elmätare och mätinsamlingssystem 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

VD Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. 

Lägesrapport gällande investering av elmätare och mätinsamlingssystem 
Leverantören (AIDON) har tagit fram en ÄTA gällande tidplanen för projektet med 
anledning av den brist som råder globalt gällande halvledarkomponenter. 
Ändringen innebär för Borgholm Energis del att mätarbytena kommer ske under 
perioden juni-september 2021 mot tidigare plan maj-augusti 2021. 

Utrullning av mätare startar under vecka 23. Under sommaren kommer 
installationerna främst ske i de fastigheter som nyttjas som fritidsboende. 

I projektet har hittills ca:10 000 mätare installerats i Oskarshamn och ca 5000 
mätare i Kalmar. Uppföljningen av projektet visar på att leverantörens rutiner samt 
processer fungerar väl, inga större avvikelser gällande tillbud, utförande eller 
ekonomi har redovisats. Prestanda- och funktionskontrollerna i Oskarshamns 
installation visar även att installationen och mätinsamlingssystemet fungerar väl 
och uppnår ställda krav.  

Den ekonomiska prognosen för Borgholm Energis del i projektet indikerar i nuläget 
på ett utfall om ca 8,5 Mkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

35



  

 

Sammanträdesprotokoll 

 BORGHOLM ENERGI  
 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26 Paragraf 2021-05-26 44  

   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Skickas till 

Markus Wertwein Ros, VD 
 
___________________________ 
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§ 45 Dnr 2021/34 BELNAB 
 

NKI - Nöjd kunderundersökning 2021 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna. 

Styrelsen vill gärna skicka med till medarbetarna i hela bolaget och gratulera till det 
goda resultatet 

Ärendebeskrivning 

VD Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. 

Supportföretaget TMJ Group genomför vart annat år en kundundersökning med 
telefonintervjuer från ett slumpmässigt urval ur Borgholm Energis kundregister, 
med viss viktning enligt önskemål. Resultatet för 2021 bygger på 552 intervjuer av 
4500 kunder. Frågorna tar upp Spontan uppfattning, Tillgänglighet, Bemötande, 
Kompetens, Tydlighet, Information och hjälp vid störning/problem, Hemsidan, 
Klagomålshantering, Fakturaförståelse, Pris/Värde, Leveranssäkerhet och 
Miljöagerande.  

Glädjande kan vi konstatera att vi har en förbättrad kundnöjdhet 2021 jämfört med 
2019 och Borgholm Energi når omdömet ”Mycket väl godkänt” i årets mätning. Mer 
står att läsa i rapporten.  

Beslutsunderlag 

PPT 

Skickas till 

Anna Thisell, marknadschef 
 
__________________________
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§ 46 Dnr 2021/25 BELNAB 
 

Beslut från kommunen mars - maj 2021 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Beslut från kommunen som berör bolaget presenteras på mötet. 

Beslutsunderlag 

2021-04-27 Kommunstyrelsen § 44 Instruktion till ombud till Borgholm 
Energi AB extra bolagsstämma 

 
___________________________ 
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