
Sammanträdesprotokoll 1 (8) 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Karl-Oskar Emmaboda kommunhus, 2022-10-04, kl. 13:00 – 14:30 

Beslutande Johan Jonsson (C), Ordförande 
Bo Sunesson (C) 
Emma Åhlander Hansson (M), 1:e vice ordförande 
Leif Karlsson (M) 
BoEddie Rossbol (-) 
Gullbritt Hellborg (KD) 
Maria Ixcot Nilsson (S), 2:e vice ordförande  
Per Adolfsson (S) 
Annika Karlsson (S) 
Jarkko Pekkala (S) 
Marie-Louise Eddegård (S) 
Jan Olof Jäghagen (S)  
Stefan Marcelius (SD) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, sekreterare 
Anders Svensson, kommunchef 
Katarina Bondesson, chefsekonom 
Susanna Engelholm, kanslichef 
Shahram Behrouz, nämndsekreterare 

Ajournering Klockan 13:12 -  13:20 
Utses att justera Bo Sunesson (C) 

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen Emmaboda kommunhus, 2022-10-04, kl 15:00 

Underskrifter sekreterare § 126 - § 127
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Johan Jonsson (C) 

justerare 
Bo Sunesson (C) 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse KS/2022-10-04 

Sammanträdesdatum 2022-10-04 

Datum för anslags 2022-10-04 Datum för anslags 2022-10-26 
uppsättande nedtagande 
Förvaringsplats för Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 
protokollet 
Underskrift 

Christoffer Karlsson  
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Innehållsförteckning 
§ 126  Yttrande till Havs och vattenmyndigheten över remiss Vägledning om

förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav 

§ 127  Yttrande till Hav och vattenmyndigheten angående remiss gällande
vägledning för att  definiera ekologisk potential 
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KS/2022:290 
§ 126
Yttrande till Havs och vattenmyndigheten över remiss Vägledning om
förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav

Bakgrund 
Havs- och vattenmyndigheten har skickat ut en remiss över vägledning om 
förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. Varje vattenmyndighet ska 
fastställa kvalitetskrav för alla vattenförekomster så att de uppnår god status eller 
potential, så vidare det inte finns förutsättningar för undantag. Vägledningen som 
Havs- och vattenmyndigheten har remitterat handlar om undantag i form av 
förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. Detta innebär att god status 
eller potential ska uppnås senast 2027 eller så snart som möjligt efter 2027 som de 
naturliga förhållandena tillåter. Mindre stränga kvalitetskrav innebär att nivån kan 
accepteras med sämre status eller potential än god. 
Remissen är en del av ett antal remisser om kraftigt modifierade vattendrag som 
Havs- och vattenmyndigheten har skickat ut på remiss under 2022. 

Kommunens synpunkter och kommentarer på förslaget 
Bygg- och miljöenheten anser att det är bra att Havs- och vattenmyndigheten har 
tagit fram en vägledning ifall förlängd tidsfrist behövs vid vissa 
vattenförekomster. Detta göra att processen med bedömning om förlängd tid eller 
mindre stränga krav få en mer enhetlig och effektiv handläggning.  
Där det finns områden med flera verksamheter kan det vara svårt att hitta vart 
föroreningarna eller påverkan härleds från. Detta kan ta tid och kräva omfattande 
utredningar. Därmed är det bra att ha med orimliga kostnader i bedömningarna 
som kan visa att förlängd tidsfrist kan vara nödvändiga vid vissa tillfällen och 
ibland kan det även vara motiverat med mindre stränga krav om detta krävs. 
Samtidigt anses det att mindre stränga krav ska användas restriktivt och enbart i de 
fall när inget annat sätt är möjligt för att kunna uppfylla så bra status eller 
potential som möjligt, utan att försämra tillståndet ytterligare i vattenförekomsten. 

Bygg- och miljöenheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget. 

Bygg- och miljönämnden vill även belysa den stora betydelsen av att 
fördröjningen av vatten i kraftiga modifierade vattendrag, till exempel 
vattenkraftverk, ska bestå. Detta är för att det har en stor betydelse för 
dricksvattentillgången för Emmaboda kommun. 

Bygg och miljönämnden beslutade 2022-09-05 § 75 
att som tillägg i remissvaret betona att förändringen av vattenflödet ut till 

Östersjön i förhållande till de vattenförekomster det berör måste bestå 
eftersom detta är avgörande för flera kommuners vattenförsörjning 

att ta remissvaret gällande vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga 
kvalitetskrav som sitt eget 

att  föreslå kommunstyrelsen att fastställa detta remissvar gällande vägledning om 
förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav, och översända det till 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV). 
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Beslutsunderlag 
• Yttrande på remiss gällande Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre

stränga kvalitetskrav
• BMN 2022-09-05 § 75 – Yttrande på remiss gällande Vägledning om

förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav
• Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav
• Bilaga 1 – Orimliga kostnader
• Bilaga 2 – Förlängd tidsfrist med skälet naturliga förhållanden
• Bilaga 3 – Kriterier kulturmiljö KMV och MSK

____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

att fastställa bygg- och miljönämndens remissvar gällande vägledning om 
förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav och översända det till 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 

Ändringsyrkande 
Johan Jonsson (C) yrkar avslag på bygg- och miljönämndens remissvar till förmån 
för eget remissvar.  

Ajournering 
Maria Ixcot Nilsson (S) begär ajournering för överläggningar i partigruppen. 

Yrkande 
Bo Sunesson (C) yrkar bifall till Johan Jonssons (C) remissvar 

Beslutsgång 
Ordförande ställer remissvaren mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Johan Jonssons (C) remissvar. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa Johan Jonssons (C) remissvar, enligt nedan, gällande vägledning 
om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav och översända det till 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 

____ 

Beslutat remissvar: 
Emmaboda kommun vill tydligt påpeka behovet av att vattenförekomster 
framledes bedöms mer utifrån de lokala förhållandena som råder. 
− Pågående klimatförändringar behöver vara en del i bedömningen. Vissa delar

av Sverige beräknas få minskad årsnederbörd, samtidigt som den nederbörd
som kommer förväntas komma genom kraftiga skyfall. Detta ökar behovet av
aktiv reglering av vattnet, för att kunna garantera tillgång till dricksvatten
(och grundvatten) samtidigt som behovet av att förebygga översvämningar
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ökar. Emmaboda kommun ser alltså ett behov av att i framtiden kunna dämma 
och reglera mer vatten än idag. 

− Lokal kulturmiljö måste väga tyngre (än vad vi uppfattar vägledningen) då
varje lokal kulturmiljö kan ha stor betydelse för orten som berörs, men också
då varje lokal kulturmiljö är en del av den mosaik av kulturmiljöer som ger
Sverige dess mångfald av kulturmiljöer.

− Lokal småskalig och förnyelsebar energiproduktion (i detta fall vattenkraft)
måste erkännas ha högre samhällsnytta. Lokal småskalig och förnyelsebar
energiproduktion bidrar till lägre klimatpåverkan, redundans i elsystemet,
stabilare totalförsvar, med mera. Varje Kilowattimme räknas.

Emmaboda kommun kan se vinster med en tydlig ”vägledning om förlängd 
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav” vilket bör resultera i mer lika och 
förutsägbara bedömningar. Detta får dock enligt Emmaboda kommun inte 
innebära att lokala förutsättningar åsidosätts. 

____ 

Beslutet skickas till 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 
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KS/2022:231 
§ 127
Yttrande till Hav och vattenmyndigheten angående remiss gällande
vägledning för att  definiera ekologisk potential

Bakgrund 
Vid kraftig modifierade vattendrag (KMV) går det inte att använda god status 
(GES) för att bedöma vattenkvaliteten, utan då används istället kvalitetskravet god 
ekologisk potential (GEP). Varje KMV behöver en egen bedömning för 
potentialen som utgår från den fysiska förändringen som behövs för att den 
samhällsnyttiga verksamheten, till exempel kraftverk, ska kunna fortgå. 

Vägledningen bygger på EU:s gemensamma vägledning CIS Guidance Document 
No. 37² som publicerades 2009 och bygger på samsyn på kraven i vattendirektivet 
och god praxis.  

Syftet med vägledningen som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram 
är att bidra till att det blir en likvärdig definition av ekologisk potential i landet, 
tydliggöra på vilka grunder som ekologisk potential har definierats, uppfylla 
kraven i vattenförordningen när ekologisk potential definieras, samt tydliggöra på 
vilka grunder som ekologisk potential definieras. 

Kommunens synpunkter och kommentarer på förslaget 
Bygg- och miljöenheten tycker att det är bra att HaV har tagit fram en vägledning 
vars syfte är att följa de riktlinjer som finns i CIS Guidane Document No. 37² och 
att det sker en likvärdig bedömning i hela landet. Processen för att definiera god 
ekologisk potential kan bli mer enhetlig och effektiv med hjälp av vägledningen. 

Vägledningen om att definiera ekologisk potential är en del av ett större 
remissutskick som berör KMV, vilket gör att det är svårt att få en 
helhetsuppfattning om vad resultatet kommer att bli när samtliga remisser har varit 
ute. Vägledningen är också ganska omfattande och det som är bra är de 
schematiska bilderna som visar i vilken ordning arbetet ska fortgå beroende på om 
det är referens- eller åtgärdsmetoden som används vid bedömningen vid 
vattenförekomsten. Däremot är texten när de olika stegen ska förklaras för att 
definiera ekologisk potential ibland svår att följa. 

Bygg- och miljöenheten har inte några ytterligare synpunkter. 

Bygg- och miljönämnden vill även belysa den stora betydelsen av att 
fördröjningen av vatten i kraftiga modifierade vattendrag, till exempel 
vattenkraftverk, ska bestå. Detta för att det har en stor betydelse för 
dricksvattentillgängligheten för Emmaboda kommun. 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-09-05 § 76 
att som tillägg till remissvaret betona att förändringen av vattenflödet ut till 

Östersjön i förhållande till de vattenförekomster det berör måste bestå 
eftersom detta är avgörande för flera kommuners vattenförsörjning 
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att ta remissvaret gällande vägledning för att definiera ekologisk potential som 
sitt eget 

att  föreslå kommunstyrelsen att fastställa detta remissvar gällande vägledning för 
att definiera ekologisk potential, och översända det till Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV) 

Beslutsunderlag 
• Yttrande på remiss gällande vägledning för att definiera ekologisk potential
• BMN 2022-09-05 § 76 Yttrande gällande vägledning för att definiera

ekologisk potential
• Remiss – Vägledning Definition av ekologi
• Remiss – Fallstudie 1 – Uppdämning av ett vattendrag (referensmetod och

åtgärdsmetod)
• Remiss – Fallstudie 2 – Vattendrag som påverkas av dränering

(referensmetoden)
• Åtgärdsbibliotek – Vattendrag, sjö och kust

____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

att fastställa bygg- och miljönämndens remissvar gällande vägledning för att 
definiera ekologisk potential, och översända det till Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV). 

Ändringsyrkande 
Johan Jonsson (C) yrkar avslag på bygg- och miljönämndens remissvar till förmån 
för eget remissvar. 

Yrkande 
Bo Sunesson (C) yrkar bifall till Johan Jonssons (C) remissvar. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer remissvaren mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Johan Jonssons (C) remissvar. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa Johan Jonssons (C) remissvar, enligt nedan, gällande vägledning 
för att definiera ekologisk potential, och översända det till Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV). 

____ 

Beslutat remissvar: 
Vägledningen om att definiera ekologisk potential är en del av ett större 
remissutskick som berör KMV, vilket gör att det är svårt att få en 
helhetsuppfattning om vad resultatet kommer att bli när samtliga remisser har varit 
ute. Vägledningen är också ganska omfattande och det som är bra är de 
schematiska bilderna som visar i vilken ordning arbetet ska fortgå beroende på om 
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det är referens- eller åtgärdsmetoden som används vid bedömningen vid 
vattenförekomsten. Däremot är texten när de olika stegen ska förklaras för att 
definiera ekologisk potential ibland svår att följa. 

Bygg- och miljönämnden vill även belysa den stora betydelsen av att 
fördröjningen av vatten i kraftigt modifierade vattendrag, till exempel 
vattenkraftverk, ska bestå. Detta är för att det har en stor betydelse för 
dricksvattentillgången för Emmaboda kommun. 

Emmaboda kommun vill tydligt påpeka behovet av att vattenförekomster 
framledes bedöms mer utifrån de lokala förhållanden som råder.  

Exempelvis: 
− Pågående klimatförändringar behöver vara en del i bedömningen. Vissa delar

av Sverige beräknas få minskad årsnederbörd, samtidigt som den nederbörd
som kommer förväntas komma genom kraftiga skyfall. Detta ökar behovet av
aktiv reglering av vattnet, för att kunna garantera tillgång till dricksvatten
(och grundvatten) samtidigt som behovet av att förebygga översvämningar
ökar. Emmaboda kommun ser alltså ett behov av att i framtiden kunna dämma
och reglera mer vatten än i dag.

− Lokal småskalig och förnyelsebar energiproduktion (i detta fall vattenkraft)
måste erkännas ha högra samhällsnytta. Lokal småskalig och förnyelsebar
energiproduktion bidrar till lägre klimatpåverkan, redundans i elsystemet,
stabilare totalförsvar, med mera. Varje Kilowattimme räknas.

____ 
____  
Beslutet skickas till 
Havs- och vattenmyndigheten 
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