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Använd möjligheten att göra Ölands Vattenråd till remissinstans 
 
Vattenrådet välkomnar möjligheten att få yttra sig på samråd, ansökningar och 
anmälningar om vattenverksamhet, detaljplaner, översiktsplaner och andra 
verksamheter där vatten direkt eller indirekt ingår eller påverkas inom 
huvudavrinningsområdet Öland.  
 
Som remissinstans kan vattenrådet bidra med konstruktiva kommentarer för 
vattenförekomsternas bästa och för att resursen yt- och grundvatten ska tas till vara. 
Vi värnar också starkt om att vattenaspekterna ska vara gynnsamma för att uppnå 
välfungerande ekosystemfunktioner, som till exempel livsmiljö för djur och växter 
(biologisk mångfald), rekreation, grundvattenbildning och magasinering för att 
jämna ut både höga och låga flöden. 
 
Vi medger att vi kommer att svara på remisser i mån av tid och materialets 
omfattning, men ser en vinst i att ha haft möjligheten att göra ett yttrande framför 
att bevaka annonser eller inte alls ha möjlighet att ge synpunkter i rätt skede av en 
process. 
 
Rikta remisser och förfrågningar med underlag till samordnare Kristin Bertilius, 
kontaktuppgifter nedan. 
 
Bakgrund 
Ölands Vattenråd arbetar med alla vattenförekomster, det vill säga kust-, grund- och 
ytvatten. I styrelsen finns representanter från besöksnäring, lantbrukare, yrkesfiskare, 
sportfiske, markägare och naturintresserade, flera med forskarbakgrund inom både 
marin och sötvattensekologi.  
 
Styrelsens uttalade vilja är att fokusera sitt arbete på att förbättra vattenbalansen 
och -kvaliteten vilket ökar möjligheterna för grundvatten att bildas och kan minska 
läckage av näring genom sedimentation (fosfor) och avskiljning av kväve.  
 
Vattenrådets styrka ligger i dess sammansättning som blir en förbehållslös 
diskussionsplattform för frågor som har många bottnar och behöver belysas från flera 
aspekter och intressen.  
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen för Ölands Vattenråd  
 

 Sändlista: 
Länsstyrelsen i Kalmar län: Samhällsbyggnadsenheten, Vattenenheten 
Borgholms kommun: Tillväxtenheten, Plan- och byggenheten 
Mörbylånga kommun: VA-avdelningen, Samhällsbyggnad 
Borgholm Energi AB 
 

 
Calluna  Ekologigruppen  Ecocom  
Structor    Vatten- och samhällsteknik 
 

 


