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§ 180 Dnr 2016/000533 431 

Reglering av sjön Yxern 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  godkänna Förstudien för sjön Yxern,  

att  konsulterna ges ett förlängt uppdrag att i samarbete med ar-

betsgruppen från Västerviks och Vimmerby kommuner samt 

Tekniska Verken i Linköping ta fram ett underlag till en 

ansökan om tidsbegränsat tillstånd i enlighet med förstudien 

samt en tidplan för en permanent förändring som ett led i målet 

att få en naturlik avrinning från sjön Yxern samt 

att  Västerviks och Vimmerby kommuner snarast möjligt lämnar in 

en gemensam ansökan om omprövning av den befintliga 

vattendomen med tillfälligt ändrad tappning i enlighet med 

förstudien, med stöd av Lag (1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet.      

 

Sammanfattning 

Sjön Yxern är reglerad enligt en gammal vattendom från 1938 som 

bestämmer hur tappningen i sjöns utlopp skall regleras. Vattendomen tillåter 

en reglering med en nivåskillnad på tre meter, vilket är jämförelsevis mycket 

för en sjö med delvis långgrunda stränder. Vid extremt lågt vattenstånd skall 

reglerings-luckorna öppnas helt. Vattendomen säkerställde att 

vattenkraftverken som fanns nedströms alltid fick vatten. Den stora 

tappningen har inneburit att Yxerns vattenstånd ibland, senast sommaren 

2016, har sänkts mycket och sjöns stränder har torrlagts. 

 

Västerviks kommun har tillsammans med Vimmerby kommun under många 

års tid och på olika sätt påtalat problemet för Tekniska Verken, Yxerns 

Regleringsföretag, länsstyrelsen i Kalmar län, Linköpings kommun hos 

Kammarkollegiet och i somras tillskrevs även Miljödepartementet. Yxerns 

regleringsföre-tag har försökt med frivilliga åtaganden utan att komma fram 

till någon lång-siktigt hållbar lösning. 
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Konsultföretaget Calluna fick i december 2016 i uppdrag att ta fram en 

förstudie för att beskriva hur problemen med de låga vattenstånden i Yx-ern 

kan lösas. Förstudien belyser tre olika handlingsalternativ och vilka 

konsekvenser dessa kan få samt ger rekommendationer om hur vi kan gå 

vidare med frågan.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  godkänna Förstudien för sjön Yxern,  

att  konsulterna ges ett förlängt uppdrag att i samarbete med ar-

betsgruppen från Västerviks och Vimmerby kommuner samt 

Tekniska Verken i Linköping ta fram ett underlag till en 

ansökan om tidsbegränsat tillstånd i enlighet med förstudien 

samt en tidplan för en permanent förändring som ett led i målet 

att få en naturlik avrinning från sjön Yxern samt 

att  Västerviks och Vimmerby kommuner snarast möjligt lämnar in 

en gemensam ansökan om omprövning av den befintliga 

vattendomen med tillfälligt ändrad tappning i enlighet med 

förstudien, med stöd av Lag (1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Björn Holm, miljöinspektör 2017-06-07 

Bilaga 1. Calluna AB (2017) Förstudie för sjön Yxern - Hur kan problem 

med vattenstånd lösas      

Beslutet skickas till 

Björn Holm, miljöinspektör 

Helen Nilsson (S) 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

Västerviks kommun      

 

___________________ 




