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§1

Paragra

Dnr 2022/1 006 BELNAB

Ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.
De nya ledamöterna Gia Thörnqvist (ordinarie) och Johan Hellborg (ersättare) hälsas
välkomna och alla presenterar sig.
Styrelsen utser Johan Hellborg att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
Dagordningen godkänns
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Styrelsemötets öppnande 2022
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§2

Paragra

Dnr 2022/2 006 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
VD Markus Wertwein Ros rapporterar om aktuella ärenden, projekt och händelser.
Volymer el, fjärrvärme, vatten och avfall.
Pågående projekt och samarbeten i verksamheterna.
Det finns en önskad utveckling med laddstolpar för elfordon i Köpingsvik som kan
komma att ställa stora krav på elnätet vad gäller effekt och ledningskapacitet.
I processen med inlösen av minoritetsaktierna pågår nu aktualisering av aktieboken hos
juristfirman Lindahl.
I processen med bildande och driftsättning av allmännyttigt bostadsbolag
(Borgholmshem) tas nu tidsplan för överföring av fastigheter fram. Även budget, årshjul
och organisation planeras.
Genomgång av aktuellt i media.
Genomgång av driftavbrott och avvikelser.

Beslutsunderlag
Information presenterad på mötet.
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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VD informerar 2022
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§3

Paragra

Dnr 2022/8 006 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sjukstatistik för 2021

Total
sjukfrånvaro

Korttidssjukfrånvaro

% av arbetstiden

% av arbetstiden

Långtidssjuka
Antal personer

Borgholm
Energi

0,9 (0,8)

0,8 (0,8)

- (-)*

Borgholm
Energi Elnät

0,6 (0,6)

0,6 (0,6)

-

Inom parentes är siffror från förra mätningen (oktober 2021)
*0,25 % av en heltid

Vakans affärsutvecklare tjänsten tillsatt från och med 10 februari.
Vakans VA projektledare rekrytering klar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Personalärenden 2022
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Vakans Elingenjör rekrytering pågår.
Rekrytering förrådsman pågår.

Nya kollektivavtal BB började gälla den 1 januari 2022. Avtalen innehåller
mindre förändringar i jämförelse med tidigare AB. Medarbetarna
informerades före årsskiftet av respektive chef. Arbetet med
implementeringen har varit resurskrävande för HR-avdelningen under
december och januari. Det återstår eventuella förhandlingar gällande lokala
avtal främst för Elnät.
Under januari har utbildning HR -avdelningen genomfört en
arbetsmiljöutbildning för våra fem skyddsombud. Sedan december har vi
fått tre nya skyddsombud i verksamheten vilket är en positiv utveckling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 5bc727b6-8839-4bbb-866c-99ae7559eb31

Corona. Påverkan på verksamheten har varit fortsatt låg sedan
rapporteringen i november.
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§4

Paragra

Dnr 2022/10 006 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att informationen läggs till handlingarna, med beröm för rapportens struktur.

Ärendebeskrivning
VD redogör för det preliminära resultatet 2021.

Beslutsunderlag
Presentation preliminärt resultat.

Skickas till
Markus Wertwein Ros
Linda Andreen
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bokslut 2021
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§5

Paragra

Dnr 2022/9 006 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
VD föredrar resultatuppföljning per januari 2022, inklusive resultaträkning, resultat, likviditet och
projektuppföljning, för koncernen samt respektive bolag.
Kvalitetssäkring av fjärrvärmes intäkter för januari pågår.
Troligen kommer upplåning för projekt att behövas framåt augusti, vilket i så fall bör beslutas om
i maj.
Resultatrapporten får beröm för uppställningen. Kan med fördel kompletteras med
volymuppgifter för i första hand, fjärrvärme, el och vindkraft.

Beslutsunderlag
Presentation föredragen vid mötet.

Skickas till
Markus Wertwein-Ros
Linda Andreen

___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Resultatuppföljning per januari 2022
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§6

Paragra

Dnr 2022/3 006 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att fastställa den reviderade attestlistan, att gälla från dagens datum.

Ärendebeskrivning
Attestlistan har reviderats. Ändringar är rödmarkerade i bifogad attestlista.

Beslutsunderlag
Till kallelsen bifogad reviderad attestlista.

Skickas till
Linda Andreen
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Attestlista revidering februari 2022
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§7

Paragra

Dnr 2022/4 006 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att Borgholm Energi AB förvärvar Fastigheten Köpings Tall 4:16 för 120 000 kr.

Ärendebeskrivning
VD Markus Wertwein Ros presenterar ärendet.
Fastigheten Köpings Tall 4:16 ligger inom primärt vattenskyddsområde och i nära anslutning till
Fastigheten Köpinge 1:86 som ägs av Borgholm Energi. Borgholm Energi driver redan i dag
verksamhet på Fastigheten Köpings Tall 4:16 i form av brunnar och ledningsnät för
vattenverksamheten och behöver för att kunna utveckla verksamheten rådighet över marken.
Fastigheten Köpings Tall 4:16 är värderad till 120 000 kr enligt värdeutlåtande av Göran
Setterby. Fastighetsägarna är beredda att sälja Fastigheten för 120 000 kr, se köpekontrakt
(Bilaga 1).
Köpet är strategiskt med hänsyn till Borgholm Energis verksamhet i området.
Förvärvstillstånd krävs av Lantmäteriet innan köpet godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Köp av mark Köpings Tall 4:16
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Sammanträdesdatum

Beslutsunderlag
Bilaga 1 ” Köpekontrakt Köpings Tall 4:16”.

Skickas till
Markus Wertwein Ros
Markus Pile
Roger Lundby Persson
Kommunstyrelsen
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragra

Visma Addo ID-nummer : 5bc727b6-8839-4bbb-866c-99ae7559eb31

2022-02-16
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§8

Paragra

Dnr 2022/13 006 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att informationen läggs till handlingarna. Styrelsen önskar få kontinuerlig information i
frågan.

Ärendebeskrivning
Sedan 2017 har halterna av nitrat i de vattendrag där vi hämtar vårt
infiltrationsvatten ökat drastiskt, provtagningarna under infiltrationsperioden
2019-2020 visade 4 -10 ggr högre värden än perioden 2017-2018.
De ökade halterna nitrat har gjorde att vi under infiltrationsperioderna 20182020 bara har infiltrerade hälften av den mängd vatten som vi gör ett normala
förhållanden på de vattentäkter som förser Köpingsviks vattenverk med
råvatten. Under infiltrationsperioden 2020-2021 var nitrathalterna fortsatt högre
än normalt. Dock kunde infiltration genomföras från december 2020 med
avvikelsen att vattenuttaget från Lindby kanal stoppades med anledning av för
höga värden.
För innevarande infiltrationsperiod är läget bättre. Nitratrathalterna i kanalerna i
Lindby och Kolstad är fortfarande något höga men inte i de nivåerna vi sett de
senaste åren. Halterna de har halverats jämfört med de nivåer vi hade 2020.
Samverkan runt nitrat i våra vatten pågår fortsatt i olika forum där Borgholm Energi deltar.
Samverkansmöten där Länsstyrelsen är sammankallande genomförs fortsatt, senaste mötet var
2022-01-27. Samverkan har sedan den startade resulterat i ett antal olika vattenvårdsprojekt
men även konkreta åtgärder som gett positivt resultat. Borgholm Energi är delaktiga i pågående
samt planerade lovaprojekt och kommer även att genomföra förbättrande åtgärder inom
ramarna av vår verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nitrat i grundvatten
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I övrigt har grundvattenbildningen under november till december varit god, vi har
i nuläget normala nivåer i våra vattentäkter. Nitrathalten i grundvattnet vi tar in i
vattenverket för att rena till dricksvatten är som tidigare långt under gränsvärdet.

Tjänsteskrivelse
Minnesanteckningar möte nitrathalter 2022-01-27 – v2.pdf

Skickas till
Markus Wertwein Ros
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
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§9

Paragra

Dnr 2022/14 006 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ölands Vattenråd skickade den 10:e januari 2022 en skrift till Borgholm Energi gällande ”
Analys och bedömning av Vattenkemiska parametrar 2017 – 2021 från Sandviks
avsaltningsverk (Borgholm Energi AB)”.
Borgholm Energi har den 26:e januari svarat på de 13 frågeställningar som Vattenrådet lyft i
skriften.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Vattenrådets skrift, ”2022-01-10 Skrivelse avsaltat vatten Ölands vattenråd.pdf”
Svar på vattenrådets skrift, ” Svar på Ölands Vattenråds skrivelse Analys och
bedömning av Vattenkemiska parametrar 2017 – 2021 från Sandviks
avsaltningsverk.pdf”

Skickas till
Markus Wertwein Ros
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse avsaltat vatten Ölands Vattenråd
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§ 10

Paragra

Dnr 2021/19 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
2019 påbörjade Borgholm Energi arbetet med att utreda fastigheter belägna inom
beslutade verksamhetsområden för VA. Projektet är en del i att följa de av
kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna om VA-utbyggnad och för att skapa en rättvis
kostnadsfördelning inom VA-kollektivet. På grund av ett överklagande pausades
projektet i väntan på domslut – efter avslutad domstolsprövning i Högsta domstolen
fortsätter vi nu vårt arbete.
Projektet som nu är åter uppstartat beräknas pågå under 2022 och framåt där vi
systematiskt och områdesvis kommer att utreda fastigheter som ligger inom beslutade
verksamhetsområden för VA.
Aktiviteter sker enligt kommunikationsplan men närmsta aktiviteter nedan:




Pressinformation 11 februari 2022
Återutskick information inkl. beslut Kategori A sektor 4+5 grupp 1+2: vecka 6
Förmedling Kategori A sektor 4+5 grupp 1+2: start mitten av maj tom november

Skickas till
Anna Thisell, marknadschef
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Oförmedlade förbindelsepunkter
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Paragra

Dnr 2022/5 006 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa ny, korrigerad kommunal avfallstaxa enligt
bilagt förslag.

Ärendebeskrivning
Efter att den kommunala avfallstaxan beslutades har vi funnit att vi inte fått över rätt avgifter till
en av tabellerna, från taxeberäkningsfilen till taxefilen. Det innebär att det i taxan står fel avgift,
vilket behöver korrigeras.
De felaktiga avgifterna finns under punkt 3.2 i avfallstaxan och avser sorterade
containerabonnemang, se utdrag nedan.
Avgift med hämtning varje vecka, per container. Två kärl för matavfall ingår i
nedanstående hämtningsavgifter, med hämtning varannan vecka. Viktavgift
debiteras för avfall i både container och matavfallskärl.
Storlek
vippcontainer

m3

3
6 m3
8 m3

Justerandes sign

Hämtning
året runt
52 ggr/år

Hämtning
vecka 16 – 41
26 ggr/år

Hämtning
vecka 25–34
10 ggr/år

kr/år
40 639 kr
42 621 kr
42 621 kr

kr/år
20 829 kr
21 823 kr
21 823 kr

kr/år
8 844 kr
9 241 kr
9 241 kr

Utdragsbestyrkande

Viktavgift
kr/kg

2,21 kr
2,21 kr
2,21 kr

Visma Addo ID-nummer : 5bc727b6-8839-4bbb-866c-99ae7559eb31

Korrigerad kommunal avfallstaxa
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Avgifterna ska rättas så att tabellen blir som nedan.
Avgift med hämtning varje vecka, per container. Två kärl för matavfall ingår i
nedanstående hämtningsavgifter, med hämtning varannan vecka. Viktavgift
debiteras för avfall i både container och matavfallskärl.

m3

3
6 m3
8 m3

Hämtning
året runt
52 ggr/år

Hämtning
vecka 16 – 41
26 ggr/år

Hämtning
vecka 25–34
10 ggr/år

kr/år
37 163 kr
38 829 kr
38 829 kr

kr/år
19 027 kr
19 862 kr
19 862 kr

kr/år
8 029 kr
8 363 kr
8 363 kr

Viktavgift
kr/kg

2,21 kr
2,21 kr
2,21 kr

I bilagt förslag till kommunal avfallstaxa är avgifterna rättade enligt ovan. Inga andra ändringar
är gjorda.

Konsekvensanalys
Ändringen är viktig att göra eftersom det finns en miljöstyrning, som funnits tidigare och som bör
finnas även fortsättningsvis. Avgiften för sorterat abonnemang ska vara lägre än avgiften för
osorterat abonnemang. Om felet inte rättas kommer avgiften för denna hämtning att vara lika för
osorterat och sorterat abonnemang.
Då det inte finns några kunder idag som har åretrunt-hämtning med detta abonnemang, så har
felet i nuläget ingen kundpåverkan. Dock finns sommarabonnemang som bör få en korrekt,
miljöstyrande avgift.
Att rätta taxan och besluta om en ny korrekt taxa innebär en fördel för kunderna.

Beslutsunderlag
Bifogad fil med taxa med rättad tabell.

Skickas till
Catherine Hevelius
Kommunstyrelsen
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Storlek
vippcontainer
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§ 12

Paragra

Dnr 2021/51 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att lämna över förslag till nya avfallsföreskrifter för Borgholms kommun till kommunen
för fastställande i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Ny lagstiftning
De nu gällande avfallsföreskrifterna i Borgholms kommun antogs av kommunfullmäktige
2019-12-09 efter en större revidering av både avfallsplan och -föreskrifter (gemensamt
benämnt renhållningsordning).
Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken och en ny
avfallsförordning, SFS 2020:614, i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att
definitionen kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala
ansvaret enligt 15 kap. 20 § revideras.
En ytterligare förändring är att producentansvaret för returpapper (tidningar, kataloger,
reklamutskick, med mera) upphävdes från och med 1 januari 2022. Detta innebär att
kommunerna från och med detta datum har ansvar för insamling och behandling av
returpapper, och även för kostnaderna förknippade med detta.
Med bakgrund av ovanstående behöver Borgholms kommuns avfallsföreskrifter
uppdateras utifrån den nya lagstiftningen.
Arbetet med revidering
Föreskrifterna är uppdaterade utifrån den senaste mallen för avfallsföreskrifter, som
branschorganisationen Avfall Sverige har publicerat. Förutom ändringarna utifrån ny
lagstiftning, har även en del mindre justeringar gjorts (se bifogad PM).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nya kommunala avfallsföreskrifter
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Utställning och synpunkter
Borgholms kommun ställde under perioden 2021-12-11 – 2022-01-10 ut ett förslag till
reviderade avfallsföreskrifter för granskning. Inga synpunkter inkom under
utställningstiden, och förslaget behöver därför inte omarbetas.

Beslutsunderlag
Information om ändringar i avfallsföreskrifterna jämfört med de nuvarande.
Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun, daterat
2021-10-08.

Skickas till
Borgholms kommun
Catherine Hevelius, chef Återvinning och avfall, Borgholm Energi
Tina Olsson, utredare Återvinning och avfall, Borgholm Energi

___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 5bc727b6-8839-4bbb-866c-99ae7559eb31

Aktuellt förslag till nya avfallsföreskrifter bifogas här för politiskt fastställande. Kommunala
avfallsföreskrifter ska beslutas av kommunfullmäktige.
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§ 13

Paragra

Dnr 2022/12 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att föreslå kommunen att uppdra åt Borgholm Energi, verksamheten Återvinning och
avfall, att ansvara för och genomföra översyn och revidering av Borgholms
kommuns avfallsplan.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommuns avfallsplan (en del av kommunens renhållningsordning)
beslutades av kommunfullmäktige 2019. Enligt Avfallsförordningen ska avfallsplanen
ses över vart fjärde år och revideras vid behov. Därför behöver en sådan översyn och
revidering göras under 2022.
Vid den senaste revideringen av avfallsplanen gjordes ett omfattande arbete utifrån
gällande lagstiftning med bland annat en arbetsgrupp som bestod av tjänstemän från
kommunen och Borgholm Energi, och en politisk styrgrupp som följde arbetet. Det
mesta som gjordes då är fortfarande gällande, och därför kommer det inte att behövas
en lika stor revidering denna gång. Framförallt är det bilaga 1 – Handlingsplan som
behöver revideras. Det är i denna bilaga som mål och tillhörande aktiviteter listas, och
det är dessa mål och aktiviteter som följs upp en gång per år med en rapport till bland
annat kommunstyrelsen.
Arbetet med översyn och revidering planeras att genomföras av Återvinning och avfall, i
samarbete med kommunens miljöenhet. Övriga verksamheter som blir berörda av
avfallsplanen kommer att involveras i arbetet.
Om kommunen inte uppdrar åt Borgholm Energi att göra översynen och revideringen,
behöver kommunen uppdra åt någon annan att göra detta istället.

Skickas till
Kommunen
Catherine Hevelius, chef Återvinning och avfall, Borgholm Energi
Tina Olsson, utredare Återvinning och avfall, Borgholm Energi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 5bc727b6-8839-4bbb-866c-99ae7559eb31

Revidering av avfallsplan 2022

Sammanträdesprotokoll
21

BORG

Sammanträdesdatum
2022-02-16

§ 14

Paragra

Dnr 2022/11 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I november 2021 kom regeringens promemoria En förbättrad
förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter ut på remiss.
Frågan om förpackningsinsamling har varit under luppen länge. Redan 2018
började en ny lagstiftning gälla, som skulle förbättra insamlingen. Grunden då
var att producenterna av förpackningar skulle ansvara för insamlingen, med
bland annat krav på att insamlingssystemet skulle vara fastighetsnära och täcka
alla kommuner i hela landet. Då ingen av producentansvars-organisationerna
lyckades leva upp till ställda krav, lades frågan om förpackningsinsamling
återigen under utredning. Resultatet blev den promemoria som nu har varit på
remiss, där huvudförslaget är att kommunerna ska ansvara för insamlingen av
förpackningar, och att insamling av förpackningar ska ske fastighetsnära. Då
förpackningar lyder under producentansvaret, ska kommunerna få ekonomisk
ersättning av producenterna bland annat för insamling, information och insamlat
förpackningsmaterial.
För att få mer tyngd åt synpunkterna, har kommunen skickat ett remissvar, och
Borgholm Energi ett. De båda svaren skiljer sig åt i några hänseenden, men är i
grunden desamma. Det svar som skulle skickas från kommunen behövde vara klart
innan jul för att hinna tas upp för politiskt beslut innan remisstiden gick ut. Därför hann
inte branchorganisationen Avfall Sveriges synpunkter tas med där. Borgholm Energis
svar har däremot kompletterats med några av Avfall Sveriges synpunkter. Bifogat finns
det remissvar som Borgholm Energi har skickat till regeringen.

Beslutsunderlag
Borgholm Energis remissvar.
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Skickas till
Catherine Hevelius, chef Återvinning och avfall
Tina Olsson, utredare Återvinning och avfall
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Dnr 2022/15 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energis styrelse gav i november verksamheten Återvinning och avfall i
uppdrag att ta fram en jämförelse av avfallstaxorna i Kalmar län avseende 2022 års
avgiftsnivå. Bakgrunden är att till Borgholm Energis affärsplan för 2022–2025 gjordes
en taxejämförelse i Kalmar län med 2021 avgiftsnivå. Styrelsen vill veta hur
avgiftsnivån i Borgholms kommun ligger till i Kalmar län 2022.
Taxejämförelse 2022 i Kalmar län
Kommunernas kostnader för avfallshanteringen tas ut via en avfallstaxa, som
kommunfullmäktige fastställer. Avfallstaxans funktion är att finansiera den önskvärda
verksamheten samt utgöra styrmedel för att nå uppsatta mål, de mål som gäller i
Borgholms kommun finns i avsnittet Strategiska områden. Det är även kommunerna
själva som beslutar vilket insamlingssystem för mat- och restavfall som ska gälla i
respektive kommun.
De tre vanligaste insamlingssystemen för villor är två separata kärl, flerfackskärl och
optisk sortering, dessa tre olika insamlingssystemen finns representerade i Kalmar län.
I figurerna visas årskostnaden för villor med året runt boende och fritidsboende i
kommunerna i Kalmar län. Kommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge har tagits
med i jämförelsen då de från och med 1 januari 2021 ingår i kommunalförbundet
Kretslopp Sydost, men deras avfallstaxa har inte införlivats i Kretslopp Sydosts
avfallstaxa än. I figurerna visas kommuner med optisk sortering i grön färg, kommuner
med fyrfackskärl eller annan fastighetsnära insamling i blå färg och kommuner med
separata kärl har grå färg.
För Hultsfred och Högsby kommun redovisas årsavgiften för 2021 istället för 2022.
Anledningen är att förslaget till avfallstaxa 2022 remitterades tillbaka till Östra
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Smålands kommunalteknikförbund som ansvarar för avfallshanteringen i dessa två
kommuner. Förslag till avfallstaxa 2022 håller på att tas fram för Hultsfred och Högsby
kommun.

Figur 1. Villor, året runt hämtning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
25

BORG

Sammanträdesdatum

Figur 2. Fritidshus, sommarhämtning.

I taxejämförelsen har snittvikter för 190 l kärl i Borgholms kommun använts i kommuner som
tillämpar vikttaxa. För kommuner med volymtaxa har 190 l kärl använts som referenspunkt,
eftersom det enligt Avfall Sverige är den vanligaste kärlstorleken i Sverige. Alla kostnader är
inklusive moms.
I tabellerna nedan redovisas årsavgifterna 2021 och 2022 samt skillnaden i kr och procent för
respektive kommun. I tabell 1 redovisas årskostnaden för villor med året runt boende och i tabell
2 redovisas årskostnaden för fritidsboende i kommunerna i Kalmar län. Alla kostnader är
inklusive moms.
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Kommun
Årsavgift 2021 Årsavgift 2022 Skillnad kr Skillnad %
Borgholm Energi
1 714
1 781
67
+3,9
Kretsloppsydost
2 229
2 360
131
+5,9
Vetlanda
1 994
2 034
40
+2
Sävsjö
2 112
2 154
42
+2
Uppvidinge
2 210
2 210
0
0
Västervik Miljö och Energi
2 985
2 985
0
0
Hultsfred
2 018
2 018
0
0
Högsby
2 463
2 463
0
0
Vimmerby Energi och Miljö
2 975
3 088
113
+3,8
Emmaboda Energi och Miljö
2 380
2 432
52
+2,2
Mönsterås kommun
1 739
1 827
88
+5,1
Tabell 2. Fritidshus, sommarhämtning.

Kommun
Årsavgift 2021 Årsavgift 2022 Skillnad kr Skillnad %
Borgholm Energi
1 171
1 216
45
+3,9
Kretsloppsydost
1 205
1 270
65
+5,4
Vetlanda
1 404
1 432
28
+2
Sävsjö
1 488
1 518
30
+2
Uppvidinge
1 245
1 245
0
0
Västervik Miljö och Energi
1 629
1 629
0
+0,0
Hultsfred
915
915
0
0
Högsby
1 222
1 222
0
0
Vimmerby Energi och Miljö
1 438
1 501
63
+4,4
Emmaboda Energi och Miljö
1 693
1 737
44
+2,6
Mönsterås kommun
1 116
1 172
56
+5,0

Skickas till
Carolina Grandin.
___________________________
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Dnr 2016/2 BELNAB

Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga

Beslut
Styrelsen beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
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.

M 510-19
Ärende: Fastighetsägaren har bestridit den delen av fakturan som avser anslutning av
vatten men accepterat att göra betalningen och anslutningen till spillvattnet.
Förbindelsepunkt är förmedlad 2017-10-27 och fastigheten ligger inom VO för både
vatten och spillvatten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 5bc727b6-8839-4bbb-866c-99ae7559eb31

rättsliga processer

Sammanträdesprotokoll
28

BORG

Sammanträdesdatum
2022-02-16

Paragra

M 4510-20
Ärende: Fastighetsägaren har bestridit fakturan som avser anslutning av vatten och spillvatten.
Fastigheten ligger inom VO för både vatten och spillvatten och förbindelsepunkt är förmedlad
2020-02-05.
Status: Borgholm Energi ska inkomma med slutförande i målet senast den 18 november.
Därefter överväger domstolen att avgöra målet utan huvudförhandling/sammanträde, vilket
Borgholm Energi godkänner.
Övrigt: Ärendet inskickat till Mark-och miljödomstolen i början av oktober 2020

Övriga rättsliga processer
F 3832-21
Ärende: Fastighetsägare har bestridit till Mark-och miljödomstolen, delar av Borgholm Energis
ledningsrätt som är beslutad av Lantmäteriet, i utbyggnadsområdet Djupvik-Grönvik etapp 4.
Fastighetsägaren kräver att servicevägen över deras tomt ogillas men vidhålls servicevägen ska
en ny ersättningsbedömning görs i proportion till intrånget på fastigheten.
Status: Borgholm Energi har fått föreläggande om att inkomma med yttrande i målet senast den
17 november.
Övrigt: Överklagande av Lantmäteriets beslut 2021-06-23 dnr. H16682.
Brottsmål B3325
Ersättningsanspråk gällande brandskada i Långlöt har avskilts av åklagare. Borgholm Energi
har beslutat att inte driva frågan om anspråk vidare. Anspråket återkallades 2022-01-27.

___________________________
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Dnr 2022/6 006 BELNAB

Beslut
Styrelsen beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Beslut från kommunen som berör bolaget är bilagda.
Beslut:
2021-12-13 §170 Kommunfullmäktige beslutar
- att välja Gia Thörnqvist (S) till ordinarie ledamot i Borgholm Energi AB:s,
Borgholm Energi Elnät AB:s samt Borgholmshem AB:s styrelse för
mandatperioden 2019-2022.
- att välja Gia Thörnqvist (S) till första vice ordförande i Borgholm Energi AB:s,
Borgholm Energi Elnät AB:s samt Borgholmshem AB:s styrelse för
mandatperioden 2019-2022.
- att välja Johan Hellborg (S) till att ersätta Gia Thörnqvist (S) som ersättare i
Borgholm Energi AB:s, Borgholm Energi Elnät AB:s samt Borgholmshem
AB:s styrelse för mandatperioden 2019-2022.
2021-11-15 §162 Kommunfullmäktige beslutar
- att godkänna Cecilia Ahlströms (S) avsägelse.
- att hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning för ledamot för
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.
2021-11-15 § 152 Kommunfullmäktige beslutar
- att utdelning från Borgholms Energi Elnät AB för 2021 till Borgholms
kommun ska utgå med totalt 8 miljoner kronor efter skatt.
2021-11-15 § 146 Kommunfullmäktige beslutar
- att välja Tomas Zander (C) till ombud för kommunens B-aktier i Borgholm
Energi Elnät AB för mandatperioden 2019-2022.
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att välja Eva Wahlgren (C) till ersättare för kommunens ombud för kommunens
B-aktier i Borgholm Energi Elnät AB för mandatperioden 2019-2022.

2021-10-26 § 140 Kommunstyrelsen beslutar
- att godkänna följande sammanträdesdatum för 2022:
25 januari, 1 mars, 29 mars, 3 maj, 31 maj, 28 juni, 23 augusti, 20
september från klockan 09:00; och
preliminärt 25 oktober, 29 november och 20 december.
2021-10-26 § 146 Kommunstyrelsen beslutar
- att dela ut en julgåva/presentkort på 500 kronor, till en kostnad av cirka 500 000 kronor,
som gäller hos valfri näringsidkare i kommunen. Julgåvan ges till tillsvidareanställda,
vikarier med vikariat på över tre månader samt timanställda med minst 40 % tjänstgöring
per månad.
- att uppmana Borgholm Energi AB att ta motsvarande beslut.
- att medel för ändamålet tas inom kommunstyrelsens budgetram.

___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 5bc727b6-8839-4bbb-866c-99ae7559eb31

2021-11-02 § 232 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
- att godkänna följande sammanträdesdatum för 2022:
11 januari, 1 februari, 8 februari, 8 mars, 15 mars, 5 april, 12 april, 10 maj,
17 maj, 7 juni, 14 juni, 9 augusti, 30 augusti, 6 september.
preliminärt 8 november, 15 november och 6 december.
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