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Ärendenummer Information
2017/16

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 25 januari 2019

TNau/TN Februari 2019

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
Februari 2019
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.

Rev

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Feb
2019

TN

Mars 2019

Feb
2019

TN

Mars 2019

Ramavtal

TKF

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Juni
2019

TNau

Sept 2019

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

Vår
2019

TN/RF

Höst 2019

Visby ÅVC ombyggnad

Entreprenad

TKF

Vår
2019

TN

Vår 2019

Exploatering Park A7området

Entreprenad

TKF

Feb
2019

TNau

April 2019

Parkering, Gata / Väg
samt VA i KV Knekten

Entreprenad

TKF

Feb
2019

TNau el TN

Mars 2019

Nya Akuten

Entreprenad

TKF

Nov
2018

TN

Jan 2019

Ramavtal

TKF

Feb/Mar
2019

TNau el TN

April/Maj
2019

Lickershamn VR

Entreprenad

TKF

Feb
2019

TNau

April 2019

Kulturskolan Ankaret 5

Entreprenad

TKF

Jan
2019

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

Jan/Feb
2019

Lakvattenhantering Visby
deponi

Entreprenad

TKF

Feb
2019

Kvarteret Brodösen

Entreprenad

TKF

Apr/Maj
2019

Ramavtal projektledare
bygg

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar

Ä

X

(X = Nytt ärende. Ä = Ändring i befintligt)

FFU ut

TN

Feb 2019
TN

Mars 2019
April 2019

TN

Juni/Aug 2019
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Säkerhet / variation i
tidsangivelse
Säker (inom månad)
Ungefärlig (inom
kvartal)
Osäker (mer än kvartal)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2804
18 januari 2019

Niklas Callenmark

Tekniska nämnden

Upphandling ombyggnad av Ankaret 1 och 5.
Förslag till beslut

Tekniska Nämnden beslutar att i enlighet med Teknikförvaltningens förslag anta
anbudet från XX.
Ovanstående beslut förklaras omedelbart justerat.
Tekniska Nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos
Regionstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning

Sedan Kulturskolan flyttade ur lokalerna på fastigheterna Ankaret 1 och 5 på
Mellangatan 45 i Visby innerstad har diskussioner pågått kring de olika alternativen
för fastighetens framtid. Det har tidigare gjorts en förstudie vilka åtgärder som skulle
behöva göras för att den ekonomiska föreningen Gotlands Kulturrum skall kunna
bruka fastigheten som ett Kulturhus. I förstudien konstaterades att ventilationen,
brandutrymningen och allmänbelysningen behövde förbättras. Då Gotlands
Kulturrum sagt sig vara beredd att betala den hyra som fastigheten skulle komma att
få efter nödvändig anpassning har arbetet med en anpassning för deras behov
fortskridit.
Teknikförvaltningen har tecknat en preliminär överenskommelse gällande hyresavtal
för Gotlands Kulturrum ekonomisk förening med en kalkylerad hyra på 1 650 000
kronor per år. Hyran baseras på den uppskattade renoveringskostnad om 8,5 mnkr
som förstudien beräknade. Ärendet har tidigare passerat Tekniska nämnden som
tillstyrkt förslaget och även beslutat att hos Regionfullmäktige begära 8,5 mnkr för att
kunna genomföra nödvändiga investeringar i lokalerna. Tilläggsanslag om 8.5
miljoner kronor beviljades 2018-09-24, RF § 134.
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Efter detta har Teknikförvaltningen tagit fram förfrågningsunderlag för att
upphandla en totalentreprenad med en generalentreprenör. Därefter har det
genomförts en upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, LOU, av de
aktuella åtgärderna.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att XXXX har det ekonomiskt sett mest förmånliga
anbudet. Teknikförvaltningen önskar därför att Tekniska nämnden antar XXXXXX
som entreprenör. Upphandlingen håller sig inom de budgetramar som tilldelats.
Då beslutet endast gäller vilken entreprenör som har det ekonomiskt mest förmånliga
anbudet enligt LOU har ingen konsekvensanalys för barn- och genusperspektiv samt
landsbygdsperspektiv utförts. Anledningen till detta är att varken barn-, genus- eller
landsbygdsperspektivet finns med som utvärderingskriterium i upphandlingen.
Konsekvensbeskrivning:
Byggnaden som den ser ut idag får inte användas för det syfte som den tilltänkta
hyresgästen vill om inte ventilationen och brandutrymningen åtgärdas. Luftmängd
och utrymningsvägar fyller idag inte de krav som samhället ställer avseende en
kontorsbyggnad med den tilltänkta personbelastningen.

Beslutsunderlag

RF § 134 2018-09-24
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18
Powerpointpresentation på sammanträdet

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Åsa Högberg
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/131
21 januari 2019

Martin Ekepil Ringelid

Tekniska nämnden

Kompletteringsbudget 2019 Räddningstjänst
Förslag till beslut



Tekniska nämnden godkänner Samhällsbyggnadsförvaltningens
kompletteringsbudget 2019 avseende Räddningstjänsten.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för år 2018 uppgick till 5 019 tkr
avseende Räddningstjänsten. Bokslutet redovisar oförbrukade investeringsmedel om totalt
3 071 tkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar förslag om kompletteringsbudget för år
2019 avseende de investeringsprojekt som ej slutförts under år 2018.
Ärendebeskrivning

På grund av ändrade regler för tillträdet på airside på Visby flygplats så tvingas
räddningstjänstens övningsplats att flytta. Efterforskning av ny plats och bygglov har
tagit tid. Därav har investeringen inte kunnat starta.
Kompletteringsbudgeten uppgår till totalt 3 071 tkr.
Investeringar

Begärd kompl.
budget 2019, tkr

Övningsplats
Brand/räddningsutrustning
Högkapacitetspump

Grundbudget
2019, tkr

2 800
234
37

Investeringsram

TOTALT

3 071

Reviderad Budget
2019, tkr

0
0
0
6 000
6 000

2 800
234
37
6 000
9 071

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Dick Svennefelt
Räddningschef
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Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/5
13 februari 2019

Paola Tysk

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens kompletteringsbudget 2019
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner Teknikförvaltningens kompletteringsbudget 2019.

Sammanfattning

Teknikförvaltningens investeringsbudget för 2018 uppgick till 769,2 miljoner kronor
inklusive exploateringar och kryssningskaj. Investeringsbudgeten som utförts på
uppdrag åt andra förvaltningar/avdelningar uppgick till 102,5 miljoner kronor, vilket
innebar en total investeringsbudget med 871,7 miljoner kronor. Bokslutet redovisar
oförbrukade investeringsmedel med totalt 245,1 miljoner kronor.
Teknikförvaltningen överlämnar förslag på kompletteringsbudget för 2019 avseende
pågående investeringsprojekt som ej slutförts under 2018. För de flesta
investeringsprojekten gäller att de är i genomförandefasen eller att de har förskjutits i
tid av olika anledningar tex miljöprövning/tillstånd, överklaganden, överprövningar
mm.
Kompletteringsbudgeten uppgår till totalt 300,6 miljoner kronor.
Kompletteringsbudgeten för teknikförvaltningen fördelas på avdelningarna enligt
följande tabell. Den totala investeringsbudgeten för 2019 uppgår därmed till 616,9
miljoner kronor.
Investeringar per avdelning

Begärd kompl.
Budget 2019, tkr

Ledning, gem inventarier
Ledning, Kryssningskaj
Projektavdelning, inkl andra förvaltn
Gata o Park avdelningen Mask stn *
Fastighetsförvaltningsavdelningen
Hamn avdelningen,inkl linjehamn
- Mark o Stadsmiljö (gata-park) **
-VA
-Avfall
-Kollektivtrafik

Grundbudget
2019, tkr

0
-51 451
67 211
0
17 559
36 305
55 310
90 759
14 616
2 613

Reviderad Budget
2019, tkr

600
0
0
8 000
60 000
9 500
14 200
212 445
11 000
500

600
-51 451
67 211
8 000
77 559
45 805
69 510
303 204
25 616
3 113

SUMMA TKF investeringar
SUMMA TKF Exploateringar

232 922

316 245

549 167

67 737

Hos RSF

67 737

TOTALT TEKNIKFÖRVALTNINGEN

300 659

316 245

616 904
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Bedömning
Ledning, gem inventarier

För ledning och gemensamma inventarier tas 600 000 kronor upp i nytt anslag 2019
avseende anskaffning av inventarier. Ingen kompletteringsbudget begärs.
Ledning, Kryssningskaj

För kryssningskajens projekt begärs -51 451 000 kronor i kompletteringsbudget.
Inget nytt investeringsanslag finns för 2019. Slutredovisning ska redovisas under
2019.
Projektavdelning, inkl andra förvaltningar

För projektavdelningen begärs kompletteringsbudget med 67 211 000 kronor.
Kompletteringsbudgeten utgörs av anslag som är överförda till projektavdelningen.
Projektavdelningen har inte några egna anslag utan använder anslag från beställande
nämnd. Kompletteringsbudgeten är pågående projekt.
Gata o Park avdelningen

För gata parkavdelningen begärs ingen kompletteringsbudget utan nytt anslag uppgår
till 8 000 000 kronor. Anslaget används till maskin och fordonsanskaffning inkl
vatten- och avloppsverksamhetens fordonsanskaffning.
Fastighetsförvaltningsavdelningen

Kompletteringsbudget begärs med 17 559 000 kronor vilket förklaras av pågående
projekt främst inom energibesparande- och ventilations åtgärder. Nytt
investeringsanslag uppgår till totalt 60 000 000 kronor inkl periodiskt underhåll som
lagts som investeringsmedel fr o m år 2018.
Hamn avdelningen, inkl linjehamn

För hamnavdelningen begärs kompletteringsbudget med totalt 36 305 000 kronor
vilket förklaras till största delen av att projektet för ”Visby´s Elanslutning fartyg” har
försenats på grund av överprövning.
Mark och stadsmiljö - Gata- och parkverksamhet

Kompletteringsbudget begärs med 55 310 000 kronor, vilket förklaras bl a av att
investeringar med anledning av kryssningskajen har försenats. Nya anslag är beviljat
med totalt 14 200 000 kronor.
Vatten och Avlopps verksamhet

Kompletteringsbudget begärs med 90 759 000 kronor. Det är flera
investeringsprojekt som ej förbrukat sina anslag, bl a reinvesteringsanslaget, Testbädd
Storsudret, Fårösunds avloppsreningsverk m fl. Projektanslagen för 2019 är totalt
212 445 000 kronor, där Södra Linan och Kvarnåkers hamns bräckvattenverk utgör
större delen av anslaget.
Avfall

Kompletteringsbudget begärs med 14 616 000 kronor vilket förklaras av pågående
projekt inom framförallt deponi- och återvinningsverksamheten. Nya
investeringsanslag uppgår till totalt 11 000 000 kronor för hela avfallsverksamheten.
Kollektivtrafik
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Kompletteringsbudget begärs med 2 613 000 kronor. Nya investeringsanslag uppgår
till totalt 500 000 kronor för hela kollektivtrafikverksamheten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-02-13
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
ekonomiostyrning@gotland.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/149
6 februari 2019

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag Fårö brandstation
Förslag till beslut

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen med totalt 1 800 000 kr
för ombyggnad av Fårö brandstation.

Sammanfattning

Fårö brandstation behöver byggas om för att Region Gotland skall kunna behålla
brandvärnet på Fårö. Ombyggnaden uppgår till 1,8 miljoner kr. Härmed äskas ett
tilläggsanslag för denna summa.
Ärendebeskrivning

Fårö brandstation är i mycket dåligt skick och behöver en ordentlig upprustning i
samtliga delar.
Nu behöver räddningstjänsten byta ut det 33 år gamla fordonet som finns på Fårö.
Fordonet är så pass gammalt att det inte finns bilbälten i och det går inte att
eftermontera, det är inte acceptabelt 2019 att ha ett utryckningsfordon utan bilbälten.
Räddningstjänsten kommer att omplacera fordon så att ett modernare fordon
placeras på Fårö under hösten 2019.
Det visar sig då att ett modernare fordon med motsvarande kapacitet inte går att få in
i garaget på grund av för låg takhöjd och för liten garageport.
Innan projektering av att höja taket har det undersökt av byggnadskunnig om en
enklare renovering som skulle kunna höja innertaket och sätt in en ny port
kontrollerats. Bedömningen är att det inte är möjligt.
Räddningstjänsten bedömning av att omplacera ett av de befintliga mindre fordon
har övervägts. Bedömningen är att ett fordon med mindre vatten och pumpkapacitet
inte är lämpligt att placera på Fårö.
I en förstudie har teknikförvaltningen sett på två olika alternativ, höja taket och sätta
in en ny garageport, alternativt bygga en ny byggnad på samma tomt. Underlagen
visar att det är billigare att höja taket och sätta in en ny garageport.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/149

Innan dess så har en inventering av andra byggnader på Fårö gjorts, som skulle
kunna vara brandstation av både regionens fastighetsavdelning och av
räddningstjänstens stationschef på Fårö. Inga lämpliga byggnader har hittats.
Kostnaden för den här ombyggnaden av tak och garageport ses som
verksamhetsanpassning, det innebär att kostnaden hamnar på SBF/RT. Övrig
renovering av fastigheten anses som periodiskt underhåll och hamnar på
fastighetsägaren (TKF)
Bedömning

Alternativet med att special beställa ett nytt fordon som är mindre, har en högre
kostnad än ombyggnaden.

Definition av investering

För att ett inköp ska klassificeras som investering krävs att följande tre kriterier är
uppfyllda.
1. Anläggningstillgången är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.
2. Anläggningstillgången ska ha en bedömd livslängd på minst tre år
3. Värdet på anläggningstillgången är minst ett prisbasbelopp.

Vid inköp av en tillgång som inte uppfyller kriterierna för att vara en investering skall
inköpet istället redovisas som en driftkostnad.
Investeringar i byggnader och anläggningar beslutas av regionfullmäktige och knyts
till enskilda investeringsprojekt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Dick Svennefelt
Räddningschef

Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/211
28 januari 2019

Tekniska nämnden

Slite Stenhuggeri täcktansökan Hangvar Snäckers
Förslag till beslut

Tekniska nämnden bedömer att försiktighetsprincipen bör råda vid brytningen i en
utökad täkt i fastigheterna Hangvar Snäckers 1:58 och 1:63 till dess Kappelshamn
har sin vattenförsörjning från en alternativ vattentäkt. En utökad brytning kan
därför endast medges i en begränsad omfattning och i samråd med Region
Gotland till dess en ny vattentäkt tagits i bruk.

Sammanfattning

Slite Stenhuggeri AB har sänt ett samråd till Regionen (Region Gotland) angående
utökad brytning av naturstenstäkt på fastigheten Hangvar Snäckers 1:58 och 1:63.
Brytningen avser ett uttag om 5 000 ton/år. Ansökt yta är ca 2 hektar där brytning
kommer ske inom ett 1 hektar stort område. Berörda fastigheter omfattar totalt ca
100 hektar sammanhängande tallskog. Brytningen ska ske i dagbrott med lin- och
klingsågning så som idag och kommer ske under grundvattennivån och pågå ca 30 år.
Kalkstenen transporteras sedan till Slite Stenhuggeri lokaler i Slite för vidare
bearbetning.
VA-huvudmannen är mycket angelägen om den berörda vattentäkt i närheten av
tilltänkt utökat kalkbrott kan fylla sin funktion att försörja Kappelshamn med vatten
åtminstone till år 2030 och ser en risk att den kan påverkas negativt av brytningen av
kalksten, då täktgränsen idag är belägen ca 200 meter från Regionens vattentäkt.
Avståndet till vattentäkten kommer att minska i och med utökad brytning. Någon
alternativ vattentäkt för Kappelshamns vattenförsörjning finns för närvarande inte.
Ärendebeskrivning

Gotland består av sedimentärt berg där grundvatten i största del finns i porer och
sprickor. I de olika lagerna i berget finns variationer av sammansättningen av porer
och sprickor vilket försvårar förutsägbarheten hur vattnet transporteras. Vidare finns
också barriärer och större sprickor i berget som ytterligare komplicerar vattnets
transportväg.
Det huvudsakliga grundvattenflödet sker i enskilda lagerplan i berget och via
sprickor, vilket får till följd att stora nivåförändringar av grundvattnet kan ske på
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väldigt kort tid. Förstörs en flödesväg (till exempel genom att ett kalkbrott anläggs
eller utökas) kan grundvattnet på ett stort område påverkas och detta kan aldrig
återskapas eller repareras.
I nära anslutning till det aktuella kalkbrottet finns den vattentäkt Hangvar Snäckers
som förser Kappelshamn med vatten. Slite Stenhuggeri har varit behjälpliga vid
framtagande av lämplig plats för nuvarande vattentäkt. När man sökte för brytbar sten
hittades vattenrika områden. Ca 14 000 m3 vatten tas ut årligen ur de två brunnarna
som förser ca 130 VA-abonnenter. Vattentäkten saknar vattendom och
vattenskyddsområde.
Slite Stenhuggeri AB har idag ett tillstånd att bryta 1 000 ton natursten på fastighet
Hangvar Snäckers 1:58 gällande fram till och med 2020-12-31. Tillståndet önskas
därefter att utökas till 5 000 ton sten per år och omfatta båda fastigheterna Hangvar
Snäckers 1:58 och 1:63 samt gälla i 30 år från 2021-01-01. I och med detta har ett
samråd hållits på Länsstyrelsen på Gotland den 29 jan 2018.
Ytan där brytning sker fylls med både grundvatten men till största del av ytvatten.
Detta vatten kan eventuellt via sprickor i berget nå de aktuella brunnarna. Detta
bedömer Regionen som den största risken som kan slå ut den vattentäkt som ligger i
nära anslutning (idag ca 200 meter) till kalkbrottsytan. Vid brytningen av kalkstenen
används även maskiner där läckage av oljor och drivmedel kan förorena
grundvattnet.
I och med kommande ansökan om utökat tillstånd har Slite Stenhuggeri AB låtit göra
en hydrogeologisk beskrivning av området runt täkten. Undersökningen menar att
det inte finns någon risk att vattentäkten påverkas vid utvidgning av brytområdet.
Bedömning

I den Regionala översiktsplanen har Regionen tagit följande ställningstagande
gällande kalkstensindustrin kontra vattenförsörjningen;
”Nya tillstånd till kalkbrytning och olika typer av täktverksamhet kan endast komma
ifråga om det är klarlagt att den planerade verksamheten inte äventyrar den framtida
vattenförsörjningen.”
Den hydrogeologiska undersökning som Slite Stenhuggeri låtit göra beskriver
förutsättningarna hur de ser ut i dag. I och med den komplexa berggrunden kan inte
en sådan undersökning garantera att vattentäkten inte blir påverkad. Det är därmed
först i efterhand som den verkliga påverkan på vattnet visar sig för Kappelshamns
vattenförsörjning. Vid en brytning i ett utökat område kan eventuella negativa
effekter på grundvattnet uppkomma mycket hastigt vilket skulle resultera i plötsliga
och kostsamma lösningar. Täkterna i Kappelshamn blir därför viktiga att bevara ur
strategisk synvinkel för den allmänna vattenförsörjningen minst fram till år 2030.
enligt Regionens nya VA-plan för åren 2018-2030 gällande för Kappelshamn behövs
flera åtgärder. Bl.a. rådighet över vattenuttag och bilda vattenskyddsområde, men
också etablering av kompletterande vattentäkt eller sammankoppling med det stora
ledningsnätet på norra Gotland för att kunna tillåta ytterligare abonnenter.
Vattentäkterna i närheten av Slite Stenhuggeris stentäkt förser Kappelshamn
samhälle . Regionen har för närvarande inte någon alternativ lösning för
vattenförsörjningen i området vilket medför att denna täckt är mycket viktig för
Regionen.
Olika lösningar för att hitta en alternativ vattentäkt i området pågår. Processen för att
hitta nya vattentäkter, etablera ett vattenskyddsområde, bygga nya vattenverk och
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överföringsledningar kräver en långsiktig planering, är kostsamt och tar dessutom
lång vilket innebär att Regionen de närmaste åren saknar alternativa vattentäkter i
Kappelshamnsområdet.
En sammanfattande bedömning är att sannolikheten är liten för att en utökad
brytning påverkar vattentäkten negativt. Konsekvensen om så ändå skulle vara fallet
är dock betydande eftersom alternativ vattentäkt saknas. Detta manar till försiktighet
till dess att Regionen kan försörja Kappelshamn från en alternativ täkt.
Beslutsunderlag

Samrådsinformation Slite Stenhuggeri täcktansökan Hangvar Snäckers 2017-12-12
Tjänsteskrivelse 2019-01-28
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Miljö- och vattenenheten, Länsstyrelsen i Gotlands län
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland
Slite Stenhuggeri, info@slitesten.se
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Tekniska nämnden

Investering av Klintehamn Biogas
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
1. Att hos regionfullmäktige begära tilläggsanslag med 28 938 666 kronor.
2. Att finansiering sker med externa bidrag med totalt 12 347 397 kronor.
3. Att finansiering sker med totalt 16 591 269 kronor ur regionens eget
kapital.
4. Att driftkostnader finansieras via avgifter.
5. Projektering kan påbörjas.
6. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning

Som huvudman för vatten- och avloppsförsörjningen på Gotland och ansvarar
Region Gotland för ombyggnation av avloppsanläggningen i Klintehamn. Syftet är
att modernisera anläggningen och där ingår även konvertering till förnybara
energikällor. I investeringsprojektet har rötkammare för slambehandling av
reningsverkets egna avloppsslam exkluderats då det bedömts oekonomiskt samt att
egna slammängder ej är tillräckliga för att upprätthålla processen året om.
Foodmark AB äger och driver livsmedelsproduktion 4 km från Klintehamns
avloppsreningsverk. Verksamheten har för avsikt att byta ut eldningsolja för
produktion av processvärme till förnybar energikälla. Verksamheten har även ett
behov av att behandla eget rötbart avfall och avloppsvatten som idag hanteras i egen
reningsanläggning.
Sammantaget är mängden slam från VA-verksamheten och avfall från Foodmark
tillräckliga för att genom slamrötning för biogasproduktion möta verksamheternas
behov av förnybar energi. En investering skulle möjliggöra även behandling av
organiska avfall från andra verksamheter. Enligt VA-lagen får merkostnader i drift till
följd av detta ej tillföras VA-kollektivet och ska därmed täckas av avgifter för utförd
tjänst.
I det nya miljötillståndet villkoras det att avloppsslammet skall rötas samt att om
rötning sker på annan plats får ej slam från enskilda avlopp lämnas till Klintehamns
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reningsverk. Konsekvensen om rötning ej byggs i Klintehamn blir att slam från
reningsverket behöver transporteras till Visby för rötning. Visby avloppsreningsverk
är redan idag är överbelastat. Miljödomens villkor föreskriver att hantering av slam
från enskilda avlopp ej kan ske i Klintehamn utan att en rötgaskammare finns.
Etableras rötning i Klintehamn bidrar det till lösning för ovan samt om det sker i
samband med ombyggnaden av reningsverket ges samordningsvinster.
Den totala investeringsutgiften för projektet uppgår till 28 938 666 kronor varav 12
347 397 kronor finansieras med stöd från Klimatklivet.
Ärendebeskrivning

I syfte att uppnå större mängder rötbart material så att rötningsprocessen kan
upprätthållas hela året, har ett samarbete inletts med Foodmark för behandling av
livsmedelsindustrins avfall och motköp av gas. Upplägget utgår från att
behandlingstjänster och biogasproduktion och distribution sker till motsvarande
självkostnad för VA-verksamheten så att inte projektet belastar VA verksamheten
ekonomiskt. Huvudmängden av producerad gas avsätts till Foodmark och
överskottet nyttjas som processvärme för rötkammaren samt som värme för VAverksamheten.
Med anledning av ombyggnad av reningsverket finns möjlighet att samordna
projekten och inkludera rötning som då undviker merkostnader i pågående
byggnation eller senare ombyggnader som krävs om etablering av rötning sker i
efterhand.
Projektet Klintehamn biogas har erhållit beslut om bidrag från Klimatklivet, bilaga 1,
omfattande 45% stöd, maximalt 12 347 397 kronor, mot redovisad
investeringsbedömning 27 438 660 kronor, se bilaga 3. Totalt 9 260 548 kronor har
redan utbetalats till Region Gotland.
Anpassningsåtgärder i Klintehamns befintliga avloppsreningsverk för att möjliggöra
en rötgaskammare är beräknade till 1 500 000 kronor, vilket omfattar insatser inför
genomförandet av investeringsprojektet ”Klintehamns biogas”.
Gemensamma förutsättningar och ambitioner med projektet Klintehamn biogas
uttrycks i undertecknad viljeyttring, oktober 2018, för genomförande av projektet
Klintehamn biogas, se bilaga 2, mellan Region Gotland och Foodmark.
Avtalsförhandling pågår och avser genomföras i kvartal 2019.
För att undvika merkostnader i genomförandet av Klintehamn biogas krävs att
förberedelser och anpassningar sker Klintehamns reningsverk. Dessa åtgärder har
bedömts till 1 500 000 kronor, se bilaga 4, och omfattar i huvudsak följande;
maskinella omkopplingar; utökad rördragning mellan reningsverket och
tillkommande biogasanläggning; utökning av el och automation för gemensam
styrning via reningsverkets el och styrsystem. Ändrad projekterad värmeförsörjning
för reningsverket från etanol till biogas. Förstärkning och utbyggnad i avvattningen
för att hantera tillkommande belastning från Foodmark.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att investeringsprojektet kan genomföras inom
ramen för upprättad investeringskalkyl. Driftskostnaderna har kalkylerats av en
extern konsult (bilaga 3) vilket visar att inga nettokostnader ska uppstå för Region
Gotland. Driftkalkylen behöver kvalitetssäkras av Region Gotland och kommer att
redovisas i samband med genomförd projektering.

2 (4)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN2017/3477

Region Gotland har redan fått ett bidrag med 9 260 548 kronor som bokförts som
ett statligt investeringsbidrag.
Investering Klintehamn biogas bedöms utifrån erhållet bidrag från Klimatklivet med
motsvarande 45% av faktisk investering för rötkammarutbyggnad, gasdistribution
och substratmottagning, se bilaga 3. Här görs även en 10-årsbedömning av affären då
avtal tecknas med privat aktör. Ur VA-verksamhetens perspektiv kan dock en
affärsmässig och teknisk livslängd om 15 år vara motiverad.
VA-verksamhetens kostnader kommer att bli oförändrade om åtgärden genomförs
jämfört nuläge, det vill säga kostnaden för dagens hantering av rötrest kvarstår och
eventuell besparing tillförs affären.
Huvudmängden av gasproduktion kommer från Foodmarks avfall, därav regleras
affären genom gaspriset och behandlingsavgiften är satt likvärdigt transportkostnader
för dagens hantering.
Producerad rötrest består i huvudsak av livsmedelsavfall från Foodmark och
förväntas kunna återföras till jordbruket i linje med Foodmarks strävan till att bidra
till hållbar produktion och kretslopp. Slammet från VA-verket bedöms kunna bli
REVAQ-certifierat och då avsättas genom Ragn-Sells för en lägre kostnad jämfört
nuläge enligt befintligt nytt avtal. Över tiden bedöms även denna fraktion kunna
avsättas i jordbruket, vilket redovisas i ett framtida scenario för affären.
I känslighetsbedömningen har investeringskalkylen varierats med ±20%.
Utifrån dialog med Foodmark har gasprissättningen diskuterats att vara mellan 300400 kr/MWh. Då VA-verksamheten inte kan göra ett underskott inom verksamheten
får eventuella förändringar av produktionskostnader påverkan på gaspriset. Utfallet
från beräknade scenarier baseras på att internräntan (IRR) för affären överstiger
kalkylräntan (satt till 2%) över en 10-årsperiod.
Olika scenarier har bedömts med hjälp av kalkylen för att förstå effekten av
potentiella variationer och händelser. Syftet är också att kunna bedöma vad avtalet
mellan verksamheterna behöver reglera samt hur arbetet ska inriktas för att nå ökad
nytta med projektet.
Organiska avfall från Foodmark är en förutsättning för att projektet skall vara
genomförbart, då VA verksamheten ej har tillräckliga slammängder att driva en
rötningsprocess året om. Inkommer inga externa avfall till rötkammaren, blir det
heller inte någon ökad gasproduktion, varför Foodmark har incitament att lämna
tillräckliga mängder avfall för behandling i rötkammaren motsvarande det behov av
biogas som livsmedelsproduktionen har. Foodmarks mängd avfall överensstämmer
väl med deras behov av gas.
Utifrån genomförd känslighetsanalys och i dialog med Foodmark bedöms att
gaspriset bör regleras årligen efter produktionskostnader för att ligga mellan 300 –
400 kr/MWh. För att hantera merkostnader utöver angivet intervall för exempelvis
scenario Worst case regleras behandlingskostnaden för att gaspriset maximalt ska
vara 400 kr/MWh. Behandlingspriset blir då 140 kr/ton för inkommande avfall från
Foodmark.
Projektet Klintehamn biogas kommer att ge en mer optimerad slamhantering för
Klintehamns reningsverk och generera driftsfördelar. Det pågående
ombyggnadsprojektet behöver anpassas och anslutningar till biogasanläggningen
projekteras, se bilaga 4. Detta beslutsförslag innehåller därför ett delbeslut för att
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direkt projektera och förbereda för samordningsvinster i både projektering och
genomförande.
Utvecklingsmöjligheter

Ett önskemål från Foodmark är att kunna leda avloppsvatten från industrin till
reningsverket. En sådan lösning kan med fördel göras i samband med förläggning av
gasledning och substratledning. Detta ger en ökad belastning på reningsverket och
regleras via en industritaxa. Avloppsvattnet bidrar också med ytterligare potentiella
rötbara substrat som är positivt för affären.
Det finns vilja att ytterligare öka fordonsgasproduktionen på Gotland. Etableras
ytterligare samarbeten kring substrat med andra intressenter kan större mängder gas
produceras, vilket gör det ekonomiskt intressant att producera biogas av
fordonsgaskvalitet. Detta förenklar distributionen till Foodmark och möjliggör
lagring av biogas som behövs för livsmedelsproduktionens produktionsvariationer.
Flexibiliteten ger besparingar i Foodmarks processvärmeförsörjning som annars
behöver kompletteras med andra bränslen. Biogas av fordonsgaskvalitet är lättare att
lagra och distribuera, och ger flera avsättningsmöjligheter.
Andra aktörer som också har visat intresse av biogas är Lantmännen, Sågen, GEAB
och lokala lantbruk. Flera av dessa verksamheter har även organiska avfall som kan
vara lämpliga för processen. Ytterligarare en utvecklingsmöjlighet är lantbruket där
efterfrågan på förnybara näringsämnen växer.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Klintehamn biogas 2019-02-13
Bilaga 1. Beslut om Klimatlivet 171207
Bilaga 2. Viljeyttring Klintehamn biogas 4 och 11 oktober 2018
Bilaga 3. Investeringsbedömning av Klintehamns biogas 180126
Bilaga 4. Projektmedel förberedelser och anpassning, Klintehamn ARV 180214
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Åsa Högberg

4 (4)

1(6)
SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Olle Oskarsson
Tel: 010 -698 13 28
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BESLUT
2017-12-07

Ärendenr:
KKL-02261-2017

Region Gotland
Tommy Gardell
Visborgsallé 19
621 81 Visby
tommv-aardell(a)gotland.se
Susanne.pettersson02(a),gotland.se

Beslut om stöd från Klimatkiivet
Beslut
Naturvårdsverket beviljar Region Gotland (212000-0803) klimatinvesteringsstöd
med 12 347 397 kronor för åtgärden Klintehamn Biogas. Det slutiigt fastställda
stödet kommer som mest att uppgå till 45 procent av åtgärdens stödberättigande
kostnader (men aldrig mer än ovanstående beslutat belopp). 1
Beslutet fattas med stöd av 8 § förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar (klimatklivsförordningen). Beslutet fattas även med stöd av
artikel 41 kommissionens förordning (EU) m 651/2014 (gruppundantagsförordningen).
Åtgärden ska vara slutförd senast den 2019-12-31.

' 1 er ansökan om stöd från Klimatklivet har ni lämnat en uppskattning av era investeringskostnader. Stödbeloppet grundar sig på denna uppskattning. Naturvårdsverket kommer slutligen att
fastställa stödbeloppet i samband med er sluttapportering. Stödbeloppet kan då komma att justeras ned i enlighet med ovanstående procentsats.

BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195
Ö S T E R S U N D - F O R S K A R E N S V Ä G 5, H U S U B
POST: 106 4 8 S T O C K H O L M

TEL: 010-698 10 00
FAX: 010-698 10 99
E-POST: R EG I S T R A T 0 R @ N ATURVÅRDSVERKET. SE

INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE

NATURVÄRDSVERKET
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Villkor
1. Allmänna villkor för stödet
1.1. Vi betalar ut 75 procent av beviljat stöd efter beslut om stöd. Utbetalning kommer att ske till det bankgiro, plusgiro eller bankkonto ni har
uppgett i ansökan. Resterande belopp betalas ut efter er slutredovisning
godkänts av oss.
1.2. Ni ska genomfora åtgärden så som ni har angett i ansökan och i eventuella kompletteringar av ansökan.
1.3. När ni informerar om åtgärden ska det framgå att den delfinansieras av
Naturvårdsverket.
1.4. Naturvårdsverket har rätt att använda uppgifter om åtgärden för informationsspridning.

2. Läges- och slutrapportering
2.1. En lägesrapport ska skickas in till er länsstyrelse var sjätte månad från
och med åtgärdens startdatum. Den första lägesrapporten ska innehålla
en tid- och aktivitetsplanförgenomförandet av åtgärden. Till lägesrapporten ska ni även bifoga redovisningsunderlag i form av exempelvis
•
•

utdrag ur huvudbok eller
verifikationslistor som visar upparbetade kostnader.

Läs mer om hur kostnader ska redovisas i bilagan till detta beslut.
2.2. En slutrapport ska skickas in senast tre månader efter att åtgärden är
slutförd. När vi har tagit emot er slutrapport kommer vi att ta ställning
till vilka kostnader som är slutligt stödberättigande.
2.3. Ni har fått mer än 500 000 kronor i stöd. Ni ska därför även skicka in ett
revisorsintyg från godkänd eller auktoriserad revisor tillsammans med er
slutredovisning. Revisorn ska intyga att era redovisade kostnader
•
•
•

har uppstått under perioden för åtgärdens genomförande,
är verifierade och betalda och
avser den beviljade åtgärden.

Revisom ska även intyga att ni redovisat i enlighet med god redovisningssed i Sverige och att ni har genomfört åtgärden i enlighet med villkoren i detta beslut.
2.4. Utöver de uppgifter som ni lämnar i läges- och slutrapporter ska ni även
lämna ut uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av stödet
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i övrigt i de fall vi efterfrågar det. Ni ska även låta oss eller länsstyrelsen
ta del av handlingar och/eller besöka åtgärden på plats om det krävs för
en sådan uppföljning.
3. Anmälan om ändrade förhållanden
3.1. Ni ska så snart som möjligt komma in med en skriftlig redogörelse till
Naturvårdsverket ifall något av följande förhållanden ändras:
•
•
•
•

Åtgärdens genomförande ändras
Åtgärden genererar högre eller lägre intäkter än vad ni angett i ansökan
Er organisation och/eller era organisationsuppgifter ändras
Projektet avbryts eller inte kan genomföras som planerat

Ni ska märka samtliga handlingar med aktuellt ärendenummer (se högst upp till
höger på första sidan) och skicka in dessa, gäma via e-post, till ansvarig handläggare.
4. Återbetalning och återkrav
Vi har rätt att ta tillbaka ert stöd (helt eller delvis) i följande situationer:
4.1. Ni har inte använt stödet inom beslutad period.
4.2. Ni har använt stödet till andra kostnader än vad ni har fått stöd till.
4.3. Ni har avbmtit eller kommer inte genomföra projektet som planerat.
4.4. Ni har inte genomfört åtgärden.
4.5. Åtgärden har blivit mer lönsam än vad ni angett i ansökan på så sätt att
åtgärden inte skulle ha fått stöd (helt eller delvis) från första början.
4.6. Klimatnyttan visar sig avvika från vad ni har angett i ansökan i betydande utsträckning.
4.7. Ni har fått stöd för moms som ni inte har rätt till. Kostnader för moms är
inte alltid stödberättigande. Läs mer om moms i bilagan "Hur kostnader
ska redovisas" på sista sidan till detta beslut.
4.8. Ändringar av er organisation riskerar er kapacitet att genomföra åtgärden.

Upplysning om rätten till återkrav
Vi vill även förtydliga att det utöver vad som framgår av våra villkor 4.1 - 4.8
finns bestämmelser i klimatklivsförordningen som i övrigt reglerar återkrav mm.
Rätt att inte betala ut stöd
Om någon/några av följande omständigheter framkommer efter att ni fått detta
beslut så kan vi bestämma att inte betala ut ert stöd:
Med klimatnytta menar vi utsläppsminskning per investerad krona
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1. Om ni angett oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att ni fått ett felaktigt eller for högt belopp,
2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och ni skäligen
borde ha insett detta,
3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och ni borde ha insett
detta, eller att
4. villkoren för stödet inte har följts.
Detta framgår av 22 § klimatklivsförordningen.
Återbetalning och återkrav
Om vi har betalat ut stöd till er trots att något av ovanstående varit aktuellt så
blir ni återbetalningsskyldiga. Vi kan då besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.
Detta framgår av 23 § klimatklivsförordningen.

Skäl för beslutet
Aktuella bestämmelser
Kl imatkl ivsförordningen
Naturvårdsverket får bevilja ekonomiskt stöd till åtgärder som ger minskade
utsläpp av växthusgaser. Det framgår av 1 § klimatklivsförordningen.
Stödet ska först och främst ges till de åtgärder som ger störst varaktig minskning
av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Det framgår av 4 § i samma
förordning.
Statligt stöd till företag
En myndighet får ge statligt stöd till företag eller organisationer som regelbundet
driver ekonomisk verksamhet för klimatinvesteringar under förutsättning att
vissa villkor är uppfyllda. Villkoren framgår av kommissionens förordning (EU)
nr 651/2014) (gruppundantagsförordningen).
Naturvårdsverkets bedömning
Ni har ansökt om klimatinvesteringsstöd för åtgärden Klintehamn biogas. Ni har
uppgett att den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till 27 438 660 kronor. Utifrån inkomna uppgifter och Naturvårdsverkets beräkningar hör åtgärden
till de som uppvisar störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. Naturvårdsverket bedömer också att ansökan i övrigt uppfyller de
krav som anges i klimatklivsförordningen.
EU:s regelverk om statsstöd styr vad Naturvårdsverket kan ge stöd till och i vilken omfattning. Ni har sammanlagt ansökt om stöd för denna åtgärd med
13 996 787 kronor vilket motsvarar 51 procent av investeringskostnaden. Natur-

NATURVÄRDSVERKET

5(6)

vårdsverket bedömer att produktion av och försäljning av biogas är en ekonomisk verksamhet och ni i detta sammanhang ska betraktas som ett företag. Därför ska stödnivån bedömas utifrån artikel 41 i gruppundantagsförordningen. Mot
bakgrund av statsstödsreglema i ovan nämnda förordning kan inte Naturvårdsverket medge stöd för hela det belopp ni ansökt om. Ni får därför stöd för 45
procent av de totala stödberättigande kostnaderna.
I ärendet har även Länsstyrelsen i Gotland län yttrat sig. Länsstyrelsen är positiv
till åtgärden och framför bland annat att åtgärden är i linje med Region Gotlands
energiplan och särskilda biogasstrategi.
Mot denna bakgrund beslutar Naturvårdsverket att ni får klimatinvesteringsstöd
för åtgärden med maximalt 12 347 397 kronor.
Övriga upplysningar
Ni kan behöva tillstånd (exempelvis enligt miljöbalken eller plan och bygglagen)
för att kunna genomföra åtgärden. Notera att denna typ av tillstånd inte ingår i
detta beslut utan ni måste fortfarande söka detta separat hos respektive ansvarig
myndighet.

Överklagande
Detta beslut om klimatinvesteringsstöd kan inte överklagas.

Detta beslut har fattats av ställföreträdande generaldirektör Kerstin Cederlöf
Vid den slutliga handläggningen har avdelningschef Stefan Nyström, enhetschefen Carl Mikael Strauss samt handläggare Olle Oskarsson deltagit. Stefan Nyström har varit föredragande.
För Naturvårdsverket

Kerstin Cederlöf

Kopia till:
Länsstyrelsen i Gotlands län (diarieniimther 423-2563-2017)
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Bilaga - hur kostnader ska redovisas

Ni ska redovisa era upparbetade kostnader i lägesrapportema. Ni ska endast redovisa de kostnader som syftar till att uppnå åtgärdens mål. Det innebär att kostnaden ska
•
•
•

vara nödvändig för genomförandet av åtgärden,
ha uppstått under tiden för detta beslut och slutdatumförgenomförandet av åtgärden och
vara betald när åtgärden slutredovisas.

Vi ska kunna läsa åtgärdens alla transaktioner i redovisningen. Kostnadema för
åtgärden ska vara tydligt avgränsade från den ordinarie verksamheten. Detta får
inte medföra att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts.
Kostnader för genomförandet av åtgärden ska vara fastställda i enlighet med era
vanliga redovisningsprinciper och med god redovisningssed. Ni ska kunna
styrka alla kostnader genom exempelvis
• fakturor,
• bokföringsunderlag eller
• verifikationshandlingar med likvärdigt bevisvärde.
Era kostnader för moms kan vara stödberättigande. Moms är en stödberättigande
kostnad när den inte får dras av eller återbetalas som ingående moms. Om moms
är en slutlig kostnad for er ska ni redovisa momsen som en kostnad i läges- och
slutrapportema.
Kontakta Skatteverket om ni har frågor kring er åtgärd och moms.
Om det bedöms vara nödvändigt kan Naturvårdsverket komma att begära in ytterligare redovisningsunderlag i form av exempelvis fakturakopior och andra
verifikat som styrker de upparbetade kostnadema. Naturvårdsverket kan också
initiera egna revisioner.

BILAGA 3. INVESTERINGSBEDÖMNING
KLINTEHAMMN BIOGAS

2018-01-26

Inledning
Region Gotland har erhållit bidrag från Klimatklivet för projektet Klintehamn biogas.
Investeringen förutsätter att Foodmark nyttjar biogasanläggninge för lokal behandling av
organiska avfall samt ställer om till förnybar biogas i produktion av processvärme. Detta avtalas
separat. Investeringsbedömningen utgår från VA-verksamheten ej belastas med merkostnader
utöver behandling av eget avloppsslam.
Syftet med dokumentet är underlag till beslut om investering i projektet Klintehamn biogas.
Dokumentet redovisar bedömd investering, erhållet bidrag samt att ett tänkt upplägg för
ekonomisk lönsamhet i Klintehamn biogas. Redovisad investering baseras på den uppskattning
som gjordes i samband med ansökan till Klimatklivet.
I samband med beslut om investering i Klintehamn biogas genomförs en projektering av
biogasanläggningen samt projektering av erforderliga anpassningar i pågående ombyggnad av
reningsverket i Klintehamn. Arbetena kring biogasanläggningen och anpassningar till pågående
ombyggnad av reningsverket drivs i två separata projekt, men samordnas för bästa
genomförande.

Investering
Investeringen för rötkammaren baseras på tidigare projekterad rötkammare i ombyggnationen
av Klintehamn ARV, kompletterad med 1 000 000 kr för extra volym för ökad belastning i
samband med samarbete med Foodmark. Investeringen innefattar också maskinhus,
slampumpar, slamförtjockare, slamlager och ledningsstråk vid anläggningen, se tabell nedan.
Gaspannan är exkluderad i kostnadsberäkningen då befintlig ombyggnad inkluderar
värmeförsörjning som har motsvarande investeringskostnad. Dock kommer en gaspanna
installeras för intern värmeförsörjning vid reningsverket. Inkluderat i investeringskalkylen är
även förläggning av substratledning och förläggning av gasledning till Foodmarks fabrik.
Tillkommande avfallsmängder från Foodmark beräknas till ca 10 760 ton per år. Utrustning för
mottagning och inmatning i rötkammaren, dvs macerator, skruvtransportör och tank för
mottagning och beredning av avfallet ingår.
Avfall från Foodmark planeras för pumpning i rörledning till mottagningen vid reningsverket.
Gasledningen läggs i samma rörgrav, varför schakt endast är inkluderat en gång i kalkylen, se
tabellen nedan.
Kalkylen innehåller även kostnader för genomförande, oförutsett och erhållet bidrag från
Klimatklivet.
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Tabell. Summerad investering för rötkammaranläggningen, sek
Rötkammare
Rötkammare, inkl

enhet

antal

storlek

sek/enhet

13 732 000

m3

1

600

13 600 000

13 600 000

- maskinhus m slampumpar

0

- slamförtjockare

0

- gaspanna, vvx

1

-1 000 000

-1 000 000

- slamlager

0

- ledningsstråk till och från rk
Hygienisering

0
m3

0

3x6

2 400 000

0

Utökning rötkammarvolym 600 till 1 200 m3 m3

1

600

1 000 000

1 000 000

Macerator

1

82 000

82 000

1

10 000

10 000

m3

Skruvtransportör
Bufferttank

m3

1

40

40 000

40 000

enhet
st
m, mm
m3/h

antal
1
4500
0

storlek
150
100

sek/enhet
200 000
1 500
8 000 000

6 950 000
200 000
6 750 000
0
0

Substratledning

enhet

antal

storlek

sek/enhet

3 600 000

Rör (avlopp), exkl schakt

m, mm

4500

150

800

3 600 000

Övrigt

enhet

antal

storlek

Gasdistribution
Fläkt, kyning, kondensfällor
Rör (rå biogas), inkl svetsning, schakt
Option uppgradering
H2S filter (inkl i ubg)

Investeringsvariation +/- 20%
Substrathantering, spillvatten mm

st

sek/enhet

0

0

5 000 000

0

0

1 500 000

0

Summa

24 282 000

Övriga kalkylerade kostnader

-9 190 737

Administrativa omkostnader (TE, konsult)
Oförutsett
Bidrag Klimatklivet
Summa investeringskostnad

45%

8
5

%
%

1 942 560
1 214 100

1

-12 347 397

-12 347 397
15 091 263

Kostnader och intäkter
Drift och underhållskostnader
Drift- och underhållskostnader så som el, värme, vatten, löpande underhåll har beräknats
baserat på erfarenhet från befintlig verksamhet och tidigare genomförda projekt.
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Tabell. Drift- och underhållskostnader för åtgärden.
Energiförb

Enhet

Kostnad SEK/kWh
SUMMA (SEK)

Rötkammare
Installerad effekt
Driftstid/dag
Arbetsdagar
Elförbrukning per år

120 kW
24 timmar/dag
365 dagar/år
40% av installerad effekt

Värmeförbrukning

kW

Vattenförbrukning
Underhållskostnad

420,5 MWh/år

500

210 240

190,0 MWh/år

350

66 500

4 040 m3/år

0

2,5%

0
343 300

Summa

620 040

Gasdistribution
Installerad effekt
Driftstid/dag
Arbetsdagar
Elförbrukning per år

100 kW
24 timmar/dag
365 dagar/år
40% av installerad effekt

Vattenförbrukning
Underhållskostnad

350 MWh/år
0 m3/år

500

175 200

0

2,5% av maskinkostnad

0
173 750

Summa

348 950

Övrigt
Installerad effekt

0 kW

Driftstid per år

8600 h

Elförbrukning per år

45% av installerad effekt

Värmekostnad
Underhållskostnad substratledning
Underhållskostnad supportsystem

kW
0,5%

förbrukning

20 MWh/år

500

20 MWh/år

350

10 000
7 000
18 000
20 000

Kemilkalieförbrukning

100 000

Summa

155 000

Till detta kommer hantering av rötrester där kostnader är upptagna enligt befintligt avtal med
Ragn-Sells samt personal. För drift av mottagning, rötkammare och ledningar för substrat och
gas behövs uppskattningsvis en halvtidstjänst för drift av anläggningen samt administration
motsvarande ¼-del av en heltidstjänst.

Intäkter
Klimatklivet är en förutsättning för att projektet ska vara intressant för avnämarna av
behandlingstjänster och biogas. Effekten av Klimatklivet är sänkta kapitalkostnader, vilket är
inkluderat i nedan tabell.
Avloppsslammet producerar en mindre mängd biogas. Det planerade upplägget med Foodmark
ger den möjliga gasproduktionen ur det organiska avfall som uppkommer i
livsmedelsproduktionen. Avfallet från Foodmark genererar proportionerlig mängd biogas som
följer efterfrågan i Foodmarks produktion och därmed även behov av processvärme. Ytterligare
externa avfall kan generera mer gas för avsättning till fler verksamheter och andra tillämpningar.
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Behandlingsavgifter har som utgångspunkt satts till motsvarande transportkostnad, 65
kr/ton våtvikt, som Foodmark har idag, liksom alternativpriset för behandling av slam,
1 050 kr/ton ts, för avloppsslam. Gaspris kan därefter bestämmas för att nå en budget i
balans. Avtalet mellan parterna kommer att reglera priser utifrån ovan resonemang för att
säkerställa en stabil ekonomi för verksamheten. Detta då VA-verksamheten inte kan
belastas ekonomiskt av kostnader utöver rening av VA-kollektivets avloppsvatten och
efterföljande hantering av avloppsslam, se tabell nedan.

Tabell. Sammanställning av kostnader och intäkter för verksamheten
Resultat
Kapitalkostnad

1 680 058

Drift- och underhållskostnader

Kommentarer

Rötkammare

620 040

Gasdistribution

348 950

Övrigt

155 000

Uppgraderingsanläggning

0

Hantering Ragn-Sells

465 ton

Återföring rötrest

1956 ton

Personal drift
Personal administrativt

0,5 pers/år

500 000 kr/anställd

0,25 pers/år

700 000 kr/anställd

Summa

625 kr/ton

290 625 för känslighetsanalys

65 kr/ton

127 109 för känslighetsanalys
250 000
175 000
1 966 724

Intäkter
Internförbrukning process

350 kr/MWh

210 MWh/år

Försäljning biogas

350 kr/MWh

6 455 MWh/år

350 kr/MWh
Avfall IN gate-fee
Avloppl IN gate-fee

0 MWh/år

73 500
2 259 297 för känslighetsanalys
0

65 kr/ton

10 760 ton

699 400

1050 kr/ton

664 ton

697 200

150 kr/ton

200 ton

0 kr/ton

ton

Avfall IN gate-fee, Lantmännen
Återföring biogödsel

30 000 idag körs detta till fastlandet
0

Summa

3 759 397

Resultat

112 614

Finansiering
Projektet finansieras till 45% av Klimatklivet av beräknad investering om 27 400 000 kr. Detta
medför att VA verksamheten finansierar överskjutande 55% motsvarande 15 100 000 kr.

Känslighetsanalys
Upplägget och kalkylen har testats i en känslighetsanalys. Syftet är att förstå effekten av
potentiella variationer och händelser samt att kunna bedöma vad avtalet mellan
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verksamheterna behöver reglera. Detta ger också vägledning till hur det gemensamma arbetet
med affären ska inriktas för att nå ökad nytta med projektet.
Det scenario som bedömts som troligt gäller för kalkyltiden 10 år och innehåller återföring av
Foodmarks andel av producerad rötrest för motsvarande transportkostnad samt att VA-slammet
uppnår REVAQ-certifiering och avsätts via Ragn-Sells med prissättning enligt nytt ramavtal.
Utifrån givna data ger detta en indikation om lönsamheten avspeglad i internränta (IRR) om ca
3,3%, överstigande kalkylräntan om 2%, vid ett gaspris om 350 kr/MWh.
Värdering i känslighetsanalysen sker gentemot det bedömda scenariot och visar effekten i det
gaspris som behövs för att nå samma lönsamhet.
Framtida scenario – 310 kr/MWh
Det framtida scenariot innebär återföring av all rötrest, oavsett ursprung, så att ett kretslopp
uppnås. Återföringen sker till lokal odlingsmark och kostnaden motsvaras av
transportkostnaden. Gaspriset kan sänkas till 310 kr/MWh.
Worst case – 520 kr/MWh
I det sämsta fallet kan inget kretslopp uppnås och hela mängden rötrest avsätts via Ragn-Sells i
det befintliga avtalet. Detta får stor inverkan på kalkylen och gaspriset måste höjas till 520
kr/MWh för att bolagets ekonomi inte ska drabbas.
Förslagsvis innehåller avtalet mellan Foodmark och VA-verksamheten en reglering av prisnivåer
för att kunna hantera utfall i detta scenario.
Kalkyltid – 270 kr/MWh
Ökad kalkyltid från 10 år till 15 år inom bedömt scenario får en positiv inverkan på gaspriset. Då
Foodmark är en privat aktör med kortare bedömningshorisont jämfört VA-verksamheten har 10
år valts som utgångspunkt. De aktörer som i en framtid om 10-15 år har intresse av att nyttja
gasen kan se annorlunda ut och möjligheten till avsättning av gas kan skilja sig från dagens
utgångspunkt.
Förändrad investering ±20% i bedömt scenario – 400 kr/MWh och 290 kr/MWh
Kalkylen har testats för förändrad investeringsnivå. Att notera här är att bidrag från Klimatklivet
utgår från anslagen procentsats utifrån redovisade faktiska kostnader.
Det för affären nödvändiga gaspriset finns mellan 290 kr/MWh till 400 kr/MWh.
Förändrad efterfrågan för producerad biogas
Vid exempelvis minskad produktion inom Foodmark kommer mindre mängder avfall till
behandling i rötkammaren. Detta ger produktion av biogas men också minskad efterfrågan från
Foodmark. Konsekvensen av en minskning av 20% avfallsmängder och 20% minskad
efterfrågan på biogas ger att det nödvändiga gaspriset blir 470 kr/MWh.
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BILAGA 4. PROJEKTMEDEL FÖR FÖRBEREDELSER
OCH ANPASSNING, KLINTEHAMNS RENINGSVERK

2018-02-14

Inledning
Initialt i planeringen av upprustning och ombyggnation av Klintehamns reningsverk fanns
rötningsanläggning för avloppsslam med som en del av reningsverket. Detta betyder att en
återgång till att inkludera rötning innebär en uppdatering av tidigare projektering för utökade
mängder externa avfall. Utökningen kräver förändring i nuvarande genomförande av
ombyggnaden vid Klintehamns reningsverk. Detta medför tillkommande kostnader vilket ej ingår
i nuvarande budget för ombyggnaden av verket.
Projektet har inlett sin genomförandefas, där markberedning pågår och gjutning av bottenplattor
snart skall inledas. Därmed behöver förberedelser och anpassningar för biogasanläggningen
påbörjas omgående för att ej medföra merkostnader i senare skede.
Att återgå till rötning av slam ger också återgång till värmeförsörjning från producerad biogas,
projekterad etanolpanna ersätts mot gaspanna och dokumentation uppdateras.
Foodmark har i samband med diskussioner kring biogas projektet aviserat intresse att avleda
sitt avloppsvatten i en ny ledning till reningsverket. I detta projekt ingår kostnader för
avstämning med Foodmark samt kontroll vilken konsekvens detta har på nuvarande projekterad
ombyggnad. En eventuell framtida ledning bör hanteras som eget projekt och finansieras
genom särskild för industrin.

Utökning av projektmedel
Förberedelser och anpassningar av Klintehamns reningsverk innefattar samordning mellan
projekten, projektering och installation, se tabell.
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Tabell. Bedömt arbete för att förbereda och anpassa reningsverket för rötning av slam och
externa avfall i biogasanläggningen
Förberedelser och anpassning
- Projektering och inköp av maskinella omkopplingar

Bedömd kostnad
1 700 000 kr

- Utökad rördragning mellan reningsverket och biogasanläggningen
- Projektering och installation av el och automation för gemensam
styrning via reningsverkets el- och styrsystem
- Ändrad projekterad värmeförsörjning för reningsverket från etanol till
biogas
- Förstärkning och utbyggnad i avvattningen för att hantera
tillkommande belastning från Foodmark, anpassningar till nya
slamlager i projekt Klintehamn biogas.

750 000 kr

Kontroll kring utökad avloppsbelastning från Klintehamn, samordning
kring ledningsförläggning med gas- och substratsledningar i biogas
projektet.

Estimerad tillkommande projektmedel för förberedelser och anpassningar i pågående
ombyggnadsprojekt av Klintehamns reningsverk är bedömd till 2 500 000 kr.
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50 000 kr

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/225
28 januari 2019

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Remiss på samråd på förslag till ändring av detaljplan (09-P165 och tillägg 09-P-234) för Visby Telefonen 4, BN
2017/1532
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå för miljö- och byggnadsnämnden att
• användningsgränsen flyttas så att den följer fastighetsgränsen mellan
Telefonen 4 och 9 och att den del av Telefonen 9 som omfattas av
planändringen ges planbestämmelsen mark för industriändamål
• planförslaget ska redovisa att det finns utrymme för ca 1000 cykelplatser

Sammanfattning

För området gäller detaljplan 09-P-165 samt ett tillägg till denna detaljplan, 09-P-234.
När föreslagen detaljplaneändring vinner laga kraft kommer gällande planer att
upphöra för berörda delar. Detaljplaneändringen består av att industriändamålet tas
bort och att dagligvaru- och livsmedelshandel tillåts. Inga nya byggrätter medges.
Gällande detaljplans genomförandefrågor har genomförts i och med anläggandet av
cirkulationsplatsen Broväg/Norra Hansegatan/Atlasgatan med direktinfart till
fastigheten.
På fastigheten finns idag ca 1000 parkeringsplatser vilket bedöms vara tillräckligt för
ändamålet.
Fastigheten är ansluten till det regionala VA-nätet, inklusive dagvattennätet. Hela
fastigheten är antingen bebyggd eller så är marken hårdgjord och dagvattenfrågan är
utredd i den gällande detaljplanen.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/225

Detalj ur plankarta för detaljplan 09-P-165
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/225

Bedömning

Genomförandefrågorna för gällande detaljplan är redan avklarade och då den
föreslagna planändringen i huvudsak består i att livsmedelshandel tillåts behövs inga
nya exploateringsavtal upprättas mellan exploatören och Region Gotland.
Användningsgränsen i gällande detaljplan följer inte helt fastighetsgränsen mellan
Telefonen 4 och den outbyggda industrifastigheten Telefonen 9. Då plangränsen för
förslaget till planändring följer användningsgränsen berörs en mindre del av
Telefonen 9 av planändringen, se utdrag ur plankartan för detaljplan 09-P-165.
Denna del är dock utlagd som s.k. prickad mark, d.v.s mark som inte får bebyggas
och därmed inte kan användas till annat än parkering. Förvaltningen anser att vid
planändring bör tillfället tas att få till en mer ändamålsenlig markanvändning i detta
avseende. Den del av Telefonen 9 som omfattas av planändringsförlaget bör därför
ges planbestämmelsen mark för industriändamål, i enlighet med merparten av
fastigheten.
Enligt den nya parkeringsnormen ska det även finnas ca 1000 cykelplatser, vilket inte
framgår av planförslaget.
Beslutsunderlag

Förslag till ändring av detaljplan (09-P-165 och 09-P-234) för Visby Telefonen 4.
Inkom 2019-01-08
Tjänsteskrivelse 2019-01-28

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Byggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2017/1532
Handlingstyp Underrättelse om samråd
Datum 2019-01-08

Förslag till ändring av detaljplan (09-P165 och tillägg 09P-234) för Visby Telefonen 4, Region Gotland
Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda
med ett förslag till ändring av detaljplan för rubricerat område.
Syftet med planförslaget är att, i förhållande till tidigare detaljplan och tilläggsbestämmelser antagna 2006 respektive 2013, nu även tillåta dagligvaru-och livsmedelshandel och att ta bort planbestämmelsen ”industri”.
Planområdet är beläget i den norra delen av Visby, vid rondellen Norra Hansegatan/Broväg.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan
samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet
med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den
kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de
intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/detaljplan
samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast den 31
januari 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (BN 2017/1532).
Har du några frågor är du välkommen att kontakta planchef Anders Rahnberg,
e-post: anders.rahnberg@gotland.se eller Lena Beckman, e-post:
lena.beckman@gotland.se, tfn 0498-269397.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Anders Rahnberg
planchef

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (1)

Ärendenr TN 2015/1147

Teknikförvaltningen
Claudia Castillo

Datum 21 november 2018

Tekniska nämnden

Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för
Bästeträsk ytvattentäkt
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Att ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för Bästeträsk
(version 3.1, 2018-05-30) är komplett med avseende på de förutsättningar som nu gäller.
- Att avvakta med att föreslå Regionfullmäktige att besluta om vattenskyddsområde och förskrifter för Bästeträsk tills dess att pågående
prövningar av kalkstensbrytning inom föreslaget skyddsområde är
slutligt avgjorda.
Bakgrund

Ansökan om vattenskyddsområde för Bästeträsks kommunala ytvattentäkt
innehållande skyddsområde och föreskrifter togs fram av AkvaNovum AB
med stöd av advokatfirman Åberg & Co under 2014/2015. Efter informationsoch dialogmöte reviderades ansökan. Samråd utfördes under 2016. Med
anledning av inkomna synpunkter utfördes under 2017 en riskbedömning av
bete intill Bästeträsk av Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Under
2017/2018 har en samrådsredogörelse tagits fram och med anledning av synpunkter som framkom i samrådet reviderades ansökan ytterligare. Även
skyddsområdets omfattning ändrades något.
Ett nytt samråd utfördes sommaren 2018 med ytterligare nya fastighetsägare
som omfattades av viss utvidgning samt fastighetsägare som fick omfattande
förändring. Myndigheter, organisationer och fastighetsägare som tidigare lämnat synpunkter på samrådsredogörelsen fick en ny möjlighet att lämna synpunkter. Kommunicering har även skett genom kungörelse i gotlandstidningarna. Nya inkomna synpunkter har sammanställts och bemöts i ”Synpunkter
på samrådsredogörelse” (se bilaga).
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Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2015/1147

Region Gotland

Bedömning

Det bedöms inte vara motiverat att föreslå ytterligare ändringar av vattenskyddsområde eller föreskrifter med anledning av nu inkomna synpunkter.
Ansökan bedöms således vara komplett med avseende på de förutsättningar
som nu gäller (Version 3.1, 2018-05-30).
Inom föreslaget skyddsområde pågår sedan flertal år tillståndsprövning av två
stycken omfattande kalkstensbrott (Nordkalk och SMA). I senaste domar
(september 2018) meddelade Mark- och miljööverdomstol avslag. Avslagen har
dock ännu inte vunnit laga kraft eftersom domarna har överklagats.
I det fall Regionen beslutar om inrättande av vattenskyddsområde med föreskrifter med nuvarande innehåll, innan tillståndsprövningarna är avgjorda, och
inrättandet påverkar prövningarnas utgång, finns det risk för att omfattande
ersättningskrav kommer att ställas på Regionen. Ersättningskraven kan bli
betydande. Även om bolagen endast skulle få ersättning för viss del av ersättningsanspråken skulle dessa vara betydande liksom eventuella krav på ersättningar för rättegångskostnader. Med hänsyn till ersättningsrisken bör beslut om
vattenskyddsområde avvaktas intill dess att respektive tillståndsansökningar är
slutligt avgjorda.
Planerings- och utvecklingsavdelningen

Jenny Iversjö

Bilaga: Synpunkter på samrådsredogörelse
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Dnr 2015/1147
2018-11-21

Synpunkter på
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk
Tekniska nämnden beslutade 2016-03-23 om att samråda förslag till ansökan om vattenskyddsområde och
föreskrifter för Bästeträsk med myndigheter och organisationer samt att förelägga ägare och innehavare av
särskild rätt att yttra sig över ansökan.
Med anledning av inkomna synpunkter utfördes en riskbedömning av bete intill Bästeträsk (SVA 2017-05-02)
vars resultat har lett till ändrade föreskrifter för bete. En samrådsredogörelse (daterad 2018-04-30) upprättades med en sammanställning av inkomna synpunkter samt Teknik förvaltningens (TKF) synpunkter på
dessa. Vidare uppdaterades även ansökan (nu gäller version 3.1 daterad 2018-05-30). Inkomna synpunkter
har lett till flera ändringar av föreskrifterna och även viss ändring av skyddsområdets omfattning.
Tekniska nämnden beslutade 2018-05-30 att den uppdaterade ansökan om vattenskyddsområde med
föreskrifter för Bästeträsk kunde gå vidare till samråd med de ytterligare nya fastighetsägare som omfattades av viss utvidgning samt fastighetsägare som fick omfattande förändring. Fastighetsägare vid 12 fastigheter delgavs beslut med föreläggande om att yttra sig. Nämnden beslutade även att samrådsredogörelsen
skulle delges till berörda samt möjlighet ges att lämna synpunkter. Samtliga myndigheter, organisationer och
fastighetsägare som lämnat synpunkter på samrådsredogörelsen erhöll e-post eller brev med information om
var samrådsredogörelse fanns tillgänglig samt att möjlighet fanns att lämna synpunkter fram till 2018-08-31.
Kommunicering har även skett genom kungörelse som publicerades i Gotlands Tidningar samt Gotlands
Allehanda 2018-06-16.
Nedan följer gällande förslag till föreskrifter för Bästeträsk i sin helhet samt förslag till skyddsområde. Inga
ytterligare ändringar föreslås med anledning av nu inkomna synpunkter. Därefter redovisas de synpunkter
som har kommit in på samrådsredogörelsen samt TFK:s bemötande av dessa.

FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR BÄSTETRÄSK YTVATTENTÄKT
1 § Allmänt
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta.
Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.

2 § Definitioner
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten som
avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan och samlad bebyggelse som inte görs för viss eller vissa
fastigheters räkning samt vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.
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Avfall: Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av
med. Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis,
och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart och som inte
strider mot lag eller annan författning.
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.
Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, förpackning,
förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden.
Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk produkt som syftar till att förebygga eller motverka att djur,
växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller
skada på egendom.
Som kemiskt bekämpningsmedel ska inte anses:
1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller foder,
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att huvudsakligen begagnas för
andra ändamål än som avses i första stycket, om de inte genom särskild benämning eller på något annat
sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel.
Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Punktbehandling: Bekämpning eller behandling av stam eller ett rotsystem i taget om den använda
metoden har sådan precision att hela volymen använt bekämpningsmedel, utan läckage eller annan icke
avsedd spridning, kan appliceras på det avsedda objektet och endast täcker eller berör en begränsad del av
objektet, t.ex. fickning eller pensling och avstrykning.
Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan på utstakat område för mer omfattande ingrepp i
mark än för grundläggning av enskild villa. Schaktningsarbeten i samband med ledningsarbete, vägunderhåll
eller liknande anses inte utgöra större schaktningsarbeten.
Upplag: Uppläggning eller förvaring av ämne eller material på marken.
Vattenslås: Förvaring av kemiskt behandlande plantor i vatten ute i naturen, t.ex. ett vattenförande dike, i
avvaktan på plantering.
Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel, slam och andra gödselmedel.
Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har en viss omfattning och
varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra
kriterier måste vara uppfyllda för att verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara
vederbörandes huvudsysselsättning.

3 § Vattentäktszon
Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig för vattentäktsverksamhet får förekomma inom
vattentäktszonen.

4 § Petroleumprodukter
Primär skyddszon
All hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter, även för att försörja byggnaders uppvärmning, kräver
tillstånd. Drivmedel i fordon och mobila arbetsmaskiners tankar kräver inte tillstånd.
Uppställning av mobila bränsletankar samt arbetsmaskiner som används i yrkesmässig verksamhet är
förbjuden.
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Sekundär skyddszon
Hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter, även för uppställning av mobila bränsletankar samt
arbetsmaskiner som används i yrkesmässig verksamhet, kräver anmälan. Anmälan krävs inte för att försörja
byggnaders uppvärmning samt för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

5 § Kemiska bekämpningsmedel
Primär skyddszon
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.
Förbudet gäller inte för
a) plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel och
b) yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur, där det i stället krävs tillstånd.
Sekundär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd med undantag för:
a) punktbehandling av enskilda växter,
b) punktsanering av ohyra och skadedjur,
c) yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur, där det – med undantag för punktsanering – i stället krävs
en anmälan och
d) plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel under förutsättning att plantorna inte
vattenslås.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela volymen kan omhändertas
vid läckage.

6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen
Primär och sekundär skyddszon
Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för yt- eller grundvatten, såsom tjärprodukter, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, fenoler och färger, och som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter
får endast hanteras i sådan omfattning och på sådant sätt att yt- eller grundvatten inte förorenas.

7 § Växtnäringsämnen, ensilage och hållande av djur samt plöjning
Primär skyddszon
All spridning av växtnäringsämnen är förbjuden. Med spridning avses inte den gödsel som djuren själva
tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är förbjuden.
Ny gödselanläggning är förbjuden. Befintlig gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning
kräver tillstånd.
Befintlig eller ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av ensilage i
yrkesmässig verksamhet kräver tillstånd.
Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för sällskapsdjur, kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan. Med spridning avses inte den gödsel som
djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark kräver tillstånd. Ny gödselanläggning kräver tillstånd.
Befintlig gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver anmälan.
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Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av ensilage i yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.
Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för sällskapsdjur, kräver anmälan.

8 § Bark, timmer, stubbar, flis och GROT-upplag
Primär skyddszon
Upplag av bark, stubbar, timmer eller flis samt GROT-upplag är förbjudet. Upplag som är mindre än 500 m3
travat mått och lagras kortare tid än tre månader omfattas inte av förbudet förutsatt att upplaget inte sker
på grusytor och att skyddsavståndet till vattentäktszon är minst 30 m.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är dock tillåtet.
Sekundär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller flis och GROT-upplag under kortare tid än 12 månader är
tillåtet. Permanenta GROT-upplag kräver tillstånd. Uppläggning på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett
tid. I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis förbjudet.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.

9 § Avloppsvatten
Primär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten är förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får användas i den
omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- eller grundvatten. En sådan
åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar ytterligare hushåll.

10 § Upplag av snö eller avfall
Primär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor är förbjudet.
Nya upplag av avfall är förbjudet.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.
Sekundär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall är förbjudet med undantag för upplag av snö från trafikerade ytor inom
vattenskyddsområdet.
Tillfälliga upplag av avfall under kortare tid än 12 månader, med undantag för upplag av snö från trafikerade
ytor inom vattenskyddsområdet, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
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Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd.
Spridning av vägsalt kräver anmälan.

12 § Täktverksamhet, schaktnings- och anläggningsarbeten
Primär skyddszon
Täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter kräver tillstånd.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter kräver tillstånd.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver anmälan.

13 § Energianläggningar och vattenbrunnar
Primär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller yt- och grundvatten är
förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- och grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.
Sekundär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller yt- och grundvatten är
förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i jord kräver tillstånd för det fall
anläggningen ska utvidgas eller ändra omfattning på annat sätt.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- och grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.

14 § Trafik på sjö
Primär och sekundär skyddszon
Trafik med petroleumdriven motor på sjö och vattendrag är förbjuden.
Trafik med petroleumdriven fordon på isbelagd sjö eller vattendrag är förbjuden.

15 § Annan miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för vilken gäller tillståndsplikt
eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, är förbjuden.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för vilka
gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med
stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd.
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Sekundär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för vilken råder anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, kräver
tillstånd.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för vilka
gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med
stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd.

16 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag då dessa har antagits.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av förbud enligt
dessa föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av förbudet får
verksamheten bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande.
Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av tillståndseller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har varit tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
äldre föreskrifter. Utan hinder av tillstånds- eller anmälningsplikten får verksamheten bedrivas intill dagen ett
år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som
bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in en ansökan om tillstånd eller gjort en anmälan till
miljönämnden.

17 § Allmänna bestämmelser
Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till miljönämnden.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats
enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap. (vattenverksamhet) eller enligt förordning
utfärdad med stöd av dessa kapitel i miljöbalken.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa förskrifter krävs inte heller vid ändring av sådan verksamhet om
ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken erhållits.
Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende vattenskyddsområde finns uppsatta på
för ändamålet lämpliga och väl synliga platser.
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för driften av
den avsedda vattentäkten inom vattenskyddsområdet.

Allmänna upplysningar
Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som omfattas av
vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter
i området.
Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken
En anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken ersätter inte
en anmälan enligt föreskrifterna. Följaktligen måste anmälningsskyldigheten enligt dessa förskrifter uppfyllas
oavsett om en anmälan har gjorts avseende samma förhållande enligt 9 kap. miljöbalken eller författning
utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken.
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Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som
orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till räddningstjänsten,
tel. 112, miljönämnden samt vattentäktens huvudman.

Avledning av spillvatten och dagvatten
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan tillstånd
inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas. Tillstånd krävs även vid anslutning av
vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF 18 aug 2003) gäller tillståndsplikt
även för annan avloppsanläggning.
Anmälan krävs för ändring av ovan angivna avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring
av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (14 § förordningen.om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd).
Beredskapsplan
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens huvudman senast
två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
Definitioner
Definitionerna avseende bekämpningsmedel i § 2 i nu aktuella vattenskyddsföreskrifter stämmer inte helt
överens med de definitioner som anges i miljöbalken och tillhörande förordningar utan har getts en lokal
anpassning.
Dispens
Om särskilda skäl föreligger kan regionen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 §
miljöbalken. Regionen ska samråda med vattentäktens huvudman och höra berörda myndigheter innan
dispens ges. I samband med en sådan prövning kan regionen föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. 4 § miljöbalken.
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för
vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda delen av
fastigheten. Detsamma gäller om mark tas i anspråk.
Hantering av brandfarliga vätskor
För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2017:5 den 1 juli 2018) iakttas. Enligt 3 kap.
1 § NFS 2017:5 ska den som avser att installera en cistern senast fyra veckor innan installationen
påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera tillsynsmyndigheten om detta. Kopia på utförda
kontroller ska inges till tillsynsmyndigheten. I 4 kap. samma föreskrift finns ytterligare krav inom
vattenskyddsområde, bl. a. för cisterner eller lösa behållare med en sammanlagd volym som är större
än 250 liter.
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Hantering av växtnäringsämnen
Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ska vid lagring av stallgödsel lagringsutrymmena
vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.
Hänsynsregler
I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att
bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet.
Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att om yt- eller
grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva
sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga
att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och
iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.
Information och upplysning
Fastighetsägare bör informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.
Naturreservat
Inom delar av vattenskyddsområdet gäller även inskränkningar enligt länsstyrelsens beslut den 16 maj 2001
om bildande av naturreservatet Bästeträsk och enligt länsstyrelsens beslut 16 oktober 2001 om bildandet av
Bräntings haid Naturreservat.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som utökar
skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.
Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 § och 2a § miljöbalken.
Risk för förorening av yt- eller grundvatten
Vid bedömningen av om det föreligger risk för förorening av yt- eller grundvatten är en lämplig
utgångspunkt om det finns en inte obetydlig eller ringa risk för tillförsel/spridning av förorenande ämnen till
yt- och grundvatten inom vattenskyddsområdet.
Spridning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel
Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får kemiska och biologiska bekämpningsmedel som är avsedda
för att bekämpa lövsly inte spridas över skogsmark eller användas för att behandla enskilda trädstammar.
Bestämmelser om spridning och annan hantering av bekämpningsmedel finns i förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel.
I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) finns föreskrifter om användningen av växtskyddsmedel inom
vattenskyddsområde och i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) finns föreskrifter om spridning av
biocidprodukter.
Syfte
Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter är att säkerställa skyddet för ytvattentäkten
Bästeträsk.
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Tillstånd och dispens
Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan skall innehålla framgår av 23 § förordningen (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Tillsyn
Miljönämnden är tillsynsmyndighet för Bästeträsks vattenskyddsområde.
Transport av farligt gods.
Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av farligt gods i länet.
Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt
annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående skyddsföreskrifter gäller ett flertal generella bestämmelser
inom vattenskyddsområdet.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet ska ha inkommit till Regionstyrelsen senast tre
veckor efter det att beslutet kungjorts i ortstidning.
Dessa föreskrifter gäller omedelbart även om de överklagas (7 kap. 22 § miljöbalken)

Förslag till vattenskyddsområde för Bästeträsk ytvattentäkt
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SYNPUNKTER PÅ SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMT BEMÖTANDE

1. Myndighet
Länsstyrelsen i Gotlands län 2018-08-30
Länsstyrelsen hade vid det tidigare samrådet ett
flertal synpunkter gällande risken för bete längs
med Bästeträsk. Den utredning som Region Gotland
nu genomfört kommer att utgöra ett bra kunskapsunderlag i kommande tillståndsprövningar. I övrigt
har länsstyrelsen inga ytterligare synpunkter.

2. Myndighet
SGU 2016-08-20
SGU har i ett tidigare skede svarat i ärendet. Underlagsmaterialet är sedan dess utökat och ansökan
om vattenskyddsområde reviderat. Sökande har till
stora delar kompletterat underlaget enligt SGU:s
förslag och SGU har inget ytterligare att erinra.

3. Myndighet
Skogsstyrelsen 2018-08-29
Skogsstyrelsen har ingen erinran.

4. Myndighet
Trafikverket 2018-08-29
Trafikverket har inget att erinra mot föreslagen
revidering.

5. Myndighet
Naturvårdsverket 2018-07-09
Naturvårdsverket avstår från att yttra sig.

6. Förening/organisation
Föreningen Bevara Ojnareskogen 2018-08-30
1) Förslaget innehåller vissa förändringar av gränsdragningen för vattenskyddsområdet, som Föreningen menar är välmotiverade, och en ändring av det
kontroversiella förbudet mot bete i strandzonen.
Beträffande de föreskrifter där Föreningen i tidigare
samrådsyttrande har haft kritiska synpunkter har

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
TKF konstaterar att Länsstyrelsen inte har några
ytterligare synpunkter.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
TKF konstaterar att SGU inte har några ytterligare
synpunkter.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
TKF konstaterar att Skogsstyrelsen inte har någon
erinran.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
TKF konstaterar att Trafikverket inte har någon
erinran.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
TKF konstaterar att Naturvårdsverket avstår från att
lämna synpunkter.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
1) Angiven ändring avser ändring från den först
presenterade ansökan vid dialogmöte 2015-05-28
(version 1.2, 2015-05-18). Vid dialogmötet framkom information som ledde till omfattande ändring
av primär skyddszon och även ändring från förbud
till tillståndsplikt för täktverksamhet inom primär
skyddszon.
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däremot inga förändringar vidtagits. Det gäller
särskilt föreskriften § 12 angående täktverksamhet i
primär- och sekundärzon. I den inledande Ändringsförteckning, punkt 2.1 2016-02-19, anges
bland justeringar som vidtagits: ”Ändring av 1
föreskrift (§12)”. Men någon ändring av föreskriften
framgår inte av texten på sid 70, och i samrådsredogörelsens svar på inkomna synpunkter argumenteras utförligt för regionens ståndpunkt att
miljödomstolarnas tillståndsprövning av ansökningar om kalkbrytning inom Bästeträsks tillrinningsområde utgör en tillräcklig garanti för att en föreskrift om förbud mot täktverksamhet i primärzon
inte skulle behövas. Vidare hänvisas till risken för
krav från kalkbolagen på skadestånd om inrättande
av vattenskyddsområdet skulle försvåra för dem att
få tillstånd.

TKF delar bedömningen att våtmarkskomplexen
inom Bästeträsk tillrinningsområden till viss del är
grundvattenberoende och att grundvattensänkningar kan komma att påverka dessa som i sin tur kan
komma att förändra tillrinningen till Bästeträsk. Det
är dock samma mängd nederbörd som kommer att
falla över området oavsett om kalkbrotten kommer
till stånd eller inte. Enligt kalkindustrins ansökningar
ska vatten från kalkbrotten, åtminstone under
driftsfasen, återföras till tillrinningsområdet och till
Bästeträsk. Under en uppfyllnadsfas kan dock tillrinningen till Bästeträsk komma att minska. Blir
denna negativ för Bästeträsks del kan tekniska åtgärder, såsom pumpning från brotten till Bästeträsk, komma att bli nödvändiga.

Trots ansökans – och regionens – uttalade tillit till
att miljödomstolarnas tillståndsprövning ska innebära en korrekt bedömning av eventuella negativa
effekter på vattentillgång och vattenkvalitet i Bästeträsk kan man av följande konsekvensbeskrivning i
ansökans avsnitt om riskbedömning under rubriken

I pågående markanvändning inräknas vad fastighetsägaren (eller nyttjaren) inte har genomfört men
som denne får använda marken till med stöd av
detaljplan, bygglov eller tillståndsbeslut enligt miljöbalken, i fall ändringen framstår som aktuell.
Skulle Nordkalk erhålla tillstånd till täkten bör den
anses utgöra pågående markanvändning så snart
det finns ett laga kraftvunnet täkttillstånd.

Scenario om kalkbrytningstillstånd meddelas i
området utläsa att en eventuell kalkbrytning skulle
utgöra ett stort ingrepp som under alla förhållanden
skulle påverka områdets vattenförhållanden.

”I det fall slutgiltigt tillstånd meddelas kommer de
båda kalkstensbrotten, Bunge och Stucks, att
medföra stora grundvattensänkningar, bland de
största på Gotland. De hydrologiska och geohydrologiska förhållandena inom Bästeträsks tillrinningsområde kommer därmed att förändras och det
kommer därför finnas anledning att i framtiden
revidera det nu föreslagna vattenskyddsområdet.”
Eftersom det vid de huvudförhandlingar i Nordkalks- och SMA-ärendena som ägde rum i v 21 i år
blev helt klarlagt, med instämmande även från
expertmyndigheten SGU, att våtmarkskomplexen i
Bästeträsks tillrinningsområde är grundvattenberoende, råder det nu inga tvivel om att dessa
grundvattensänkningar även kommer att påverka
områdets våtmarker, som spelar en avgörande roll
för att tillrinningen till Bästeträsk fortsatt ska fungera. Det bekräftar än en gång det faktum att täktverksamhet av det omfattande slag som kalkbolagen vill bedriva i området inte är förenlig med det
skydd för Bästeträsks ytvattentäkt som är avsikten

I övrigt hänvisar TKF till tidigare bemötande:

Tekniska nämndens ambition har varit att inrätta
ett vattenskyddsområde för vattentäkten i Bäste
träsk så snart som möjligt med utgångspunkt hur
området ser ut idag. TKF har från Tekniska
nämnden därför fått i uppdrag att färdigställa en
ansökan som kan behandlas politiskt. TKF avser
därför att i dagsläget inte uppföra något alternativt
vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet kan
och bör dock revideras om tillstånd erhålls för de
planerade kalkstensbrotten. Vattenskyddsområdets
gränser kan i så fall komma att ändras. Bedömning
om revidering är nödvändig, men kan inte göras
förrän tillståndsprocessen är avslutad och efter det
man fått de slutgiltiga tillstånden och villkoren.
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med att inrätta vattenskyddsområdet. Att Nordkalk
även i sitt samrådsyttrande hotar med skadeståndskrav bör inte skrämma regionen till att avstå från
att ge Bästeträsks ytvattentäkt, som är ett grundläggande samhällsintresse för Norra Gotland, det
heltäckande skydd som ett vattenskyddsområde är
avsett för.
Eftersom sådana skadeståndskrav förutsätter att
vattenskyddsområdets föreskrifter utgör hinder för
en pågående verksamhet, vilket också påpekas i
regionens svar till Nordkalk, och bolagen sedan
flera år tillbaka saknar lagakraftvunnet tillstånd till
täktverksamhet i området, hade det varit på sin
plats att stå fast vid Naturvårdsverkets anvisningar
och skriva in ett förbud mot täktverksamhet inom
primär och även sekundär zon.
Då nu det reviderade förslaget till vattenskyddsområde har dröjt så länge återstår knappt två veckor
till Miljööverdomstolens dom den 11 september.
Det förefaller verklighetsfrämmande att genomföra
den fortsatta behandlingen av föreliggande förslag
utan att ta hänsyn till domstolsutslaget, vilket det
än blir. Även om domarna skulle överklagas till HD
är sannolikheten liten för att HD än en gång skulle
ta upp dem till omprövning.
Om de kommande domarna innebär avslag på
tillståndsansökningarna behövs knappast några
större revideringar, men det är Föreningens uppfattning att ett förbud mot täktverksamhet då bör
skrivas in i föreskrifterna för att det för framtiden
ska stå klart att detta är vad som gäller.
Om domarna skulle innebära ett tillstånd till kalkbrytning behövs en mer omfattande översyn av
förslaget, som i så fall bör starta omgående.
2) Föreningen vill instämma i att den smala vägpassagen vid Ar i Bästeträsks omedelbara närhet bör
förses med vägräcken för att undvika att bilar kan
köra av vägen och orsaka bensinutsläpp som
hamnar i sjön.

2) TKF hänvisar till tidigare bemötande: TKF är av

samma uppfattning varför Trafikverket har tillskrivits om behovet av skyddsräcken. Trafikverket
har i skrivelse 2017-01-23 angett att en nationell
kartläggning av grundvattenförekomster har gjorts
där ett antal förekomster har riskklassats. Dessa
förekomster har högsta prioritet att åtgärdas. En
nationell kartläggning av ytvattenförekomster är
också under framtagande men är ännu inte klar.
Trafikverket ber om att få återkomma om vilka
åtgärder som kommer att genomföras och när det
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kan ske.
3) Avslutningsvis beklagar Föreningen att enbart
frågan om att bibehålla den nuvarande vattenkvaliteten i Bästeträsk behandlas i ansökan medan
frågan om vattenkvantiteten knappast berörs, trots
att det är en väl så viktig faktor för regionens
fortsatta och eventuellt utökade vattenuttag från
Bästeträsk.

3) TKF anser givetvis att det är av största vikt att
bibehålla eller t o m kunna öka möjligt vattenuttag
för allmän vattenförsörjning från Bästeträsk.
Uttaget ska kunna göras utan att sjön påverkas
negativt. Regionen har genom s.k. vattendom
tillstånd att bortleda vatten för allmän vattenförsörjning. All bortledning av vatten är tillståndspliktigt
enligt 11 kapitlet miljöbalken. Detta oavsett om det
är Region Gotland, kalkindustrin eller andra verksamheter som vill bortleda vatten. Inrättande av
vattenskyddsområde och tillstånd för bortledning
vatten är alltså skilda processer enligt miljöbalken.
Eftersom vattenverksamhet tillståndsprövas i annan
ordning krävs inte tillstånd eller anmälan enligt
föreskrifterna (se 17 § Allmänna bestämmelser).

7. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Nordkalk AB, fastighetsägare Bunge Ducker 1:64,
Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)
2018-08-31
1) Nordkalk noterar att vissa av bolagets
1) Nämnda ändringar/förtydliganden ansågs vara
synpunkter som framförts har beaktats, bl a att det motiverade.
av föreskrifterna nu tydligare framgår att det inte
krävs tillstånd till täkt enligt föreskriften om man
erhållit tillstånd enligt miljöbalken. Även
riksintresset för material finns tydligare redovisat i
det reviderade förslaget
2) Den huvudsakliga invändningen mot förslaget
2) TKF vidhåller tidigare bemötande:
Tekniska nämndens ambition har varit att inrätta
har inte beaktats, d v s Bungetäkten beaktas inte
ett vattenskyddsområde för vattentäkten i Bäste
och den primära zonen går enligt förslaget rakt
igenom täktområdet. Denna utgångspunkt framstår träsk så snart som möjligt med utgångspunkt hur
området ser ut idag. TKF har från Tekniska nämnsom olycklig och motsägelsefull eftersom Regionen
den därför fått i uppdrag att färdigställa en ansökan
samtidigt tillstyrkt bolagets tillståndsansökan.
Nordkalk vidhåller att det är en brist att ansökan
som kan behandlas politiskt. TKF avser därför att i
inte innehåller ett förslag på vattenskyddsområde
dagsläget inte uppföra något alternativt vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet kan och bör
som utgår från situationen att det meddelade tillståndet för Bungetäkten inte kommer att upphävas dock revideras om tillstånd erhålls för de planerade
kalkstensbrotten. Vattenskyddsområdets gränser
av högre rätt i den pågående processen.
Som ansökan nu är utformad utgör avsnittet Scena-

rio om kalkbrytningstillstånd meddelas i området
(sid 51) en sammanställning av olika påståenden
om negativa konsekvenser och risker om täkterna
kommer till stånd, påståenden som har prövats i
tillståndsmålet och där mark- och miljödomstolen
gör andra bedömningar än regionens hydrologiska
konsult. Däremot omnämns inte möjligheten att
nyttja den utbrutna täkten som vattenreservoar i

kan i så fall komma att ändras. Bedömning om
revidering är nödvändig, men kan inte göras förrän
tillståndsprocessen är avslutad och efter det man
fått de slutgiltiga tillstånden och villkoren.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende TN 2019/222
11 februari 2019

Susanne Pettersson / Susanna Collin

Tekniska nämnden

Avloppssystem vid nybyggnation inom Visborg
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att inriktningen för utbyggnad av spillvatten vid
exploatering av Visborgsområdet ska vara system med separata ledningar för baddusch-tvättvatten (gråvatten) respektive toalettvatten (svartvatten) dvs ”två rör
ut”.

Sammanfattning

Inför exploatering av Visborgområdet finns möjlighet och förverkliga dricksvattenoch spillvattenlösningar , som genererar ett resultat där det förbrukas mindre
dricksvatten och även hanterar spillvatten på ett hållbart sätt. Förslaget är att hela
Visborgsområdet ska ha separata ledningssystem för bad-disk-tvättvatten (BDT eller
gråvatten) och toalettvatten (svartvatten). Förslaget är i linje med förslag till Region
Gotlands kretsloppsstrategi för vatten och avlopp samt regionstyrelsens beslut
rörande stadsutveckling inom Visborg . Det finns ett flertal frågeställningar som ska
klargöras före beslut om utbyggnaden av spillvattenhanteringen
Ärendebeskrivning

Inför exploatering av Visborgområdet finns möjlighet och förverkliga dricksvattenoch spillvattenlösningar , som genererar ett resultat där det förbrukas mindre
dricksvatten och även hanterar spillvatten på ett hållbart sätt. Förslaget är att hela
Visborgsområdet ska byggas ut med separata ledningssystem för bad-disk-tvättvatten
(BDT eller gråvatten) och toalettvatten (svartvatten). Ska separering av dessa två
fraktioner ske, är det vid nybyggnation detta blir mest kostnadseffektivt. Fraktionerna
leds till det befintliga Visby avloppsreningsverk (Visby ARV). Gråvatten leds i
traditionellt ledningsnät till Visby ARV. Svartvatten leds via en egen vakuumledning
till Visby ARV, då det möjliggör separat hantering av svartvatten vid Visby ARV.
Anläggningar för att ta hand om dessa fraktioner separat finns inte idag, men
möjligheten att göra detta i framtiden ges i och med att två ledningssystem skapas.
Vakuumledning till svartvatten innebär att vakuumtoaletter ska installeras istället för
traditionella vattenklosetter på Visborsområdet. I och med vakuumtoalettsystem så
används endast 1/8 av vattenvolymen mot dagens vattenklosetter, för att spola
toaletterna med.
Förslaget är i linje med ”Kretsloppsstrategi för vatten och avlopp” framtagen av
TKF och SBF 2018-03-27. Ärende MHN 2018/1995 (RS 2014/229). Remiss ärendet
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 20xx/xxxx

var på TN 2018-10-24 TN§ 248, TN 2018/788 och TN AU § 186.
Kretsloppsstrategin är inte beslutad i regionstyrelsen ännu.
Det finns ett flertal frågeställningar som ska klargöras före beslut om utbyggnaden av
spillvattenhanteringen;


hantering av investeringskostnad



eventuellt införande av särtaxa för brukningsavgifter



en precisering av utbyggnadsområdet



åtgärder vid Visby ARV

Det kan finnas ytterligare utredningspunkter än ovan redovisade.
Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår ett spillvattensystem med ”två rör ut” vid all
exploatering på Visborgsområdet, vilket är helt i linje med den föreslagna
”Kretsloppsstrategi för vatten o avlopp” samt RS beslut § 14, 2019-01-30.
Beslutsunderlag

Rapport ”Region Gotland, Visborsområdet delprojekt VA-lösningar 2019-01-17”.
Beslut rörande stadsutvecklingsprojekt Visborg i RS §14, 2019-01-30.
Tjänsteskrivelse 2019-02-11
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2769
4 december 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Gatubelysning Gustavsviksvägen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att
sätta upp gatubelysning på Gustavsviksvägen. Sträckan som avses är från norra
kyrkogården till Snäckbacken. Förslagsställaren anser att det är mycket obehagligt
och farligt att gå eller cykla på sträckan och att många går och cyklar där. Det är svårt
som gående, bilist eller cyklist att se när det inte finns gatubelysning.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser inte att det är motiverat att sätta upp gatubelysning på
aktuell sträcka då sträckan inte uppfyller kriterierna för att gatubelysning skall sättas
upp. Det finns inga boende utmed sträckan och området är inte detaljplanelagt. Det
finns två alternativa vägar som är försedda med gatubelysning.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180820
Tjänsteskrivelse 20181204

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Gatubelysning Gustavsviksvägen

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det behövs gatubelysning från ca norra kyrkogården
upp-Gustavsviksvägen upp mot Snäckbacken. Det
är bäcksvart en sträcka ca. 1500 m och är mycket
obehagligt och farligt att gå eller cykla.Det är många
som går och cyklar där och det är svårt som
gående, bilist eller cyklist att se när det inte finns
lyse.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(X~|
l j

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namnteckning

Datum

/J

1 \

II

2018-08-16

^MLyMÅ&fh/
Eva Enroth
Snäckbacken 16 K
Namnförtydligande

Adress

Postadress

64121 Visby
E-postadress

evaenroth@live.se
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Välkommen med ditt medborgarförslag
Alla som bor - är folkbokförda - på Gotland kan lämna medborgarförslag.
Regionfullmäktige fattar beslut om medborgarförslag som är av större vikt för regionen.
Övriga medborgarförslag kan fullmäktige överlämna till regionstyrelsen eller andra
nämnder att fatta beslut om. Särskild blankett ska skriftligen undertecknas och skickas in.

Allmän information
Den som är folkbokförd på Gotland, får sedan halvårsskiftet 2004, väcka förslag i
fullmäktige, s.k. medborgarförslag. Detta gäller såväl barn och ungdomar som personer
med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Denna förslagsrätt tillkommer
endast folkbokförda, inte föreningar, företag eller liknande. Begreppet medborgarförslag
används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av fullmäktiges ledamöter.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde. "Fullmäktige beslutar i frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt för kommunen", t.ex. val av ledamöter i nämnder och ansvarsfrihet för dem,
budget, skatt, mål och riktlinjer samt taxor.
Medborgarförslag som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte av
fullmäktige. Fullmäktige beslutar inte heller i nämndernas löpande förvaltningsfrågor t.ex.
gatubelysning, parkeringsfrågor, hastighetsbegränsningar, renhållning, äldrevård o.s.v. Om
ett sådant medborgarförslag ställs kan det av regionfullmäktige överlämnas till
regionstyrelsen eller berörd nämnd att självständigt fatta beslut om.
Endast ett förslag kan lämnas per medborgarförslag. Önskar du lämna flera förslag, skall
ny blankett användas.
För att styrka att förslagsställaren är folkbokförd på Gotland ska medborgarförslaget vara
skriftligt, egenhändigt undertecknat av en eller flera personer, ha namnförtydligande och
adress. Förslaget ska skrivas på den särskilda blankett som finns på Region Gotlands
hemsida. Denna finns även att hämta i receptionen på Rådhuset, Visborgsallén 19 i Visby,
att beställas per tel. 26 96 40 eller 26 93 18. Blanketten kan sedan lämnas på samma ställe,
eller vid ett av regionfullmäktiges sammanträden. Blanketten på Region Gotlands hemsida
kan fyllas i elektroniskt, men måste skrivas ut, undertecknas och lämnas in. Postadressen
är: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby.
Vad händer med medborgarförslaget

När förslaget kommer in till regionfullmäktige blir det en allmän handling och diarieförs.
Förslaget bereds av regionfullmäktiges presidium som på nästkommande sammanträde
föreslår regionfullmäktige om de ska behandla ärendet själva eller om detta ska överlämnas
till regionstyrelse eller berörd nämnd. Vid överlämnandet ansvarar berörd nämnd och fattar
eget beslut.
Förslagsställaren kommer att underrättas om när medborgarförslaget kommer att tas upp
för beslut. Förslagsställaren har inte någon yttranderätt i regionfullmäktige, regionstyrelsen
eller i någon av Region Gotlands nämnder.
Inkomna medborgarförslag bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för
motioner. Två gånger per år redovisas i regionfullmäktige de förslag som inte blivit
avslutade.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2767
4 december 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Sätt upp vägvisningsskyltar till Vårdcentral
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att
sätta upp vägvisning från lasarettet och Östercentrum till Korpens vårdcentral.
Bedömning

Skyltning till lasarettet sker från infarterna till Visby. Visby lasarett är ett akutsjukhus
varför det bör prioriteras med tydlig hänvisningsskyltning. Vårdcentraler och andra
vårdinrättningar hänvisningsskyltas endast i närområdet. Att hänvisningsskylta till
vårdcentralen på Korpen från lasarettet och östercentrum är därför inte lämpligt.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180620
Tjänsteskrivelse 20181020
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit Räcker inte
Utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

se

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du samtycker
härtill, kan ditt namn komma att publiceras på Internet i protokoll, kallelser och handlingar
som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till Internetpublicering
Jag samtycker inte till Internetpublicering
Förslagsställare m.m
Du kan inte vara anonym utan det måste framgå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas om ett medborgarforslag.

Datan

19061°)

*"•

Namnförtydligande

Äzssf lEjmäiäL
Hans A Svensson

Adress

Stjärngatan 16 C
Postadress

E-postadress

621 40 Visby
sm2dyr@gmail.com

C;/Mina Dokumenl/Dokument samt i ngMedborgarförslag'FörslagsBlankett

Vägvisning till Vården. Bilaga l (Hans A Svensson)
Mål: Att dirigera vårdbehov mot adekvat vårdnivå.
Anropades av bilist - vårdsökande - med förfrågan om hur man
hittar till vårdcentralen.
Ståendes på gatan utanför lasarettets huvudingång finns
knappt om tid och utrymme för att leverera en rättvisandevägbeskrivning.
Den med lokalkännedom förstår säkert problemet med att beskriva vägen
från Lasarettet till Vårdcentral Korpen.
Äntrade passagerarsätet och agerade "Kartläsare" under förflyttning mot
önskad destination.
Vad finns det idag för skyltning/hänvisning för att komma till
önskat mål?
Vid infarterna till Visby från skilda väderstreck finns enskylt hänvisning
till Lasarettet men därifrån ingen skyltning angivandes riktning
till adekvat vård-/behandlingsställe.
Det finns tillräckligt med fästpunkter på gatusystemets befintliga
stolpar som exempelvis övergångsställen
Förslag: Skylta "Vägen till Vården" med utgångspunkt
från Lasarettet och Östercentrum.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2766
4 december 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. En informationsskylt vid Adelsgatan om
utsikten vid krönet Vårdklockan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att en
informationsskylt sätts upp vid Adelsgatan som visar vägen till den fina utsiktsplatsen
vid krönet/Vårdklockan.
Bedömning

Region Gotland sätter endast upp skyltar som visar till allmänna mål så som Visby
domkyrka, Stora Torget och Almedalen.
Fastigheten som förslagsställaren vill ha hänvisning till ägs inte av Region Gotland
vilket gör att Regionen inte kan skylta till den privata fastigheten vid kvarteret
Vårdklockan.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180614
Tjänsteskrivelse 20181101
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland
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Regionfullmäktige i
Region Gotland
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Region Gotland
Reception Visborg

2018 -08- 1 i\
Sign:.

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till intemetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
Dati

ing

(\

Namnförtydligande
Adress
Postadress
E-postadress

CflM

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1366
6 december 2018

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Sanering av parkeringsproblemet i
lasarettsområdet
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Hans A Svensson har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår Region
Gotland att göra en ny besöksparkering till Visby lasarett. Området som föreslås tas i
anspråk är gräsytan norr om Gullängsgatan och öster om S:t Göransgatan. Han
föreslår också att befintlig kantstensparkering utmed S:t Göransgatan tas bort av
trafiksäkerhetsskäl.
Bedömning

Föreslagen ny parkeringsyta ligger inom naturreservatet Galgberget. Parkeringsplatser
för besökare till naturreservatet finns redan anlagda. Att ta en grönyta i
naturreservatet till ny besöksparkering för lasarettet är inte lämpligt. Att ta bort
befintlig kantstensparkering utmed S: Göransgatan skulle innebära att ca 40
parkeringsplatser försvinner. Hastigheten på S:t Göransgatan skulle också troligen bli
högre eftersom kantstensparkerade fordon bidrar till att dämpa hastigheten. Skyltad
hastighet är 30 kilometer i timmen vilket gör att kantstensparkerade fordon inte
medför trafiksäkerhetsproblem
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180507
Tjänsteskrivelse 20181204
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1366

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

AV

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fetta det beslut som du ovan föreslagit Räcker inte
Utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du samtycker
härtill, kan ditt namn komma att publiceras på Internet i protokoll, kallelser och handlingar
som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till Internetpublicering
Jag samtycker inte till Internetpublicering
Förslagsställare m.m
Du kan inte vara anonym utan det måste framgå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas om ett medborgarförslag.

Datan

l £0506

Namnteckning

//_.
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Ar Wémjö**^

Namnförtydligande

Hans A Svensson
Adress

Stjärngatan 16 C
Postadress

E-postadress

621 40 Visby
sm2dyr@gmail.com

C;/Mina Dokument/ DokumentsamlingMedborgarfÖrslag/FörslagsBlankett

Bilaga l
Sanering av parkeringsproblemet i Lasarettsområdet.

Nyttja markområdet mellan Gullängsgatan och besöksparkeringen vid
Trojaborg området. Begränsning markerat med vit linje och inramar tre "P"
Vid fordonsmöte på St Göransgatan i området blir det trångt.
Backspeglarna slår nästan ihop då tre fordons bredd inte matchar
gatubredden vilket knappast kan vara godtagbart ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Förslaget parkeringsområde må ligga i ett Kommunalt Reservat område men
Bör bli en mindre uppoffring då man löser ett i tid långdraget problem.

Hans A Svensson

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/3087
18 december 2018

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Återuppbyggnad (rekonstruktion) av
medeltida väktargång av trä vid ringmuren
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till regionfullmäktige där förslagsställaren
föreslår en rekonstruktion av medeltida väktargång av trä vid ringmuren.
Regionfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beslut.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att beslut och finansiering av en ny väktargång inte
ligger under tekniska nämndens ansvarsområde.
Teknikförvaltningen har samrått med Region Gotlands världsarvssamordnare på
regionstyrelseförvaltningen som i sin tur har rådgjort med Riksantikvarieämbetet.
Frågan diskuteras mellan relevanta aktörer.
Ringmuren ägs av Region Gotland och förvaltas av Riksantikvarieämbetet. För
närvarande diskuteras ringmurens långsiktiga förvaltning. Till prioriterade insatser
hör för närvarande lagning och rekonstruktion av mur 40 vid Österport.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-10-10
Tjänsteskrivelse 2018-12-18
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/3087

Skickas till
Förslagsställaren
Regionfullmäktige
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Region Gotland
Reception Visborg
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Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Förslag på utveckling av världsarvet i Hansestaden Visby.
Visby stadsmur uppfördes under 1200- talet. Från början så var det en tullmur c:a 5,5 meter hög
med en öppen krenelering samt väktargång av sten på insidan. En kort sträcka av den ursprungliga
5,5 meter höga tullmuren kan idag beskådas sydöst Norderport ovanför Rackarbacken.
Efter inbördeskriget år 1288 så höjdes muren med 4 meter till 9 meter och fick nu ett rakt avslut
upptill. Dessutom uppfördes ett flertal marktorn på murens utsida samt sadeltorn, där försvararna
med dåtida vapen kunde skjuta mot en angripare.
För att den tidens vaktande soldater snabbt skulle kunna förflytta sig mellan försvarstornen så
uppfördes en väktargång i trä på murens insida.
Jag anser att det vore av intresse för gotlänningar och turister att på samma plats vid Rackarbacken
beskåda den byggnadshistoriska skillnaden mellan 1200- talets tullmur och 1300-talets försvarsmur.
Mitt förslag är att uppföra en rekonstruktion av väktargången i trä straxt intill och söder om 1200talets murparti ovanför Rackarbacken, liknande den rekonstruktion som för ett tiotal år sedan
uppfördes vid Snäckgärdsporten.
Det har bara funnits tre medeltida stadsmurar i Sverige. Stockholm, Visby och Kalmar. Endast en
finns bevarad och den är original.

Ulf Nilsson
Lothargatan 6
621 58 VISBY

E-postadress ulfnil54@telia.com

2018 10 06 så lämnade jag in ovanstående förslag vid Världsarvsforum som ägde rum vid Fornsalen
som ett exempel på att utveckla världsarvet i Visby. Oklart om det hörsammades.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2771
25 januari 2019

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Införa markeringar på gång- och
cykelbanor. Markeringar ska visa att man går till vänster och
cyklar till höger
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren förslår Region Gotland att
införa markeringar på gång- och cykelbanor.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser det inte befogat att måla separerade fält för gående och
cyklister på befintliga gång- och cykelvägar. Åtgärden är kostsam och kräver ett stort
underhåll. På särskilt besvärliga sträckor som i tunnlar och liknande kan åtgärden
vara befogad och kommer då att genomföras. På delar av strandpromenaden får man
inte cykla och heller inte på trottoarer om man är äldre än tio år.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180828
Tjänsteskrivelse 20190125
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit; Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

n

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/45
22 januari 2019

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Lägre hastighet för del av länsväg 140
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar ändrade
hastighetsbegränsningar på väg 140.
Bedömning

Region Gotland beslutar inte om hastighetsbegränsningar på länsvägar utanför
tättbebyggt område. Teknikförvaltningen föreslår förslagsställaren att framföra sina
önskemål om hastighets ändringar till Länsstyrelsen som beslutar om hastighets
begränsningar på statliga vägar. Innan beslut fattas skickar Länsstyrelsen en remiss i
ärendet till polismyndigheten och Region Gotland.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-11-30
Tjänsteskrivelse 2019-01-22
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Roberth Östergren
Appellstigen 18
Lght 1301
62147 Visby
Mobilnr: 0702274230

20181127
" Medborgarförslag"
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Region Gotland

REGION GOTLAND

Att verka för att TS och Länstyrelsen reviderar hastighetsgränserna för del av Lv 140

Jag föreslår i mitt medborgarförslag att Region Gotland verkar för, att det görs en översyn av
dagens gällande hastighetsgränser på del av länsvägens sträckning.
Söderväg börjar med 50 km/h, därefter blir det 60 vid Leva.
80 från p-fickan södra Hällarna.
60 vid Kneippbyn-" rondellen", 40 Vibble City.
60 Vibble assåll. Därefter 80.
60 vid smedjan norr Västerhejde skola fram till Grauners / Ygnenedfarten.
Tillfälligt 70 fram till Homa. Därefter 90 söderut till södra Gnisvärdsnedfarten.
(Om man kör ut från Tofta skjutfält, finns det idag inga 70 skyltar).

Jag föreslår att hastigheterna revideras, så att 70 kommer att gälla från Färjeleden.
50 km/h i Vibble, där det idag är 40.
Därefter 70 från södra Vibble till Homaområdet.

Visby dag

toberth Östergre

i va n:

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1367
25 januari 2019

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Gångtunnel under vägen vid
kryssningskajen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att
bygga en gångtunnel under Färjeleden till kryssningskajen i Visby.
Bedömning

I den förstudie som Region Gotland genomförde innan kryssningskajen byggdes
utreddes olika möjligheter till lösningar för gångtrafikanter.
Gångtunnel var ett av alternativen som undersöktes. Slutsatsen var att en gångtunnel
inte var ett möjligt alternativ därför att höjdskillnaden mellan kryssningskajen och
överkant av vägbanan var för liten för att en gångtunnel skall få plats. Att höja
vägbanan så att en tunnel skulle kunna byggas ansågs heller inte som genomförbart
eftersom den tunga godstrafiken då skulle få en kortare accelerationssträcka för att få
upp farten för att klara backen på färjeleden. Ett tunnelbygge skulle även störa
godstrafiken kraftigt under byggtiden. Många andra förslag till lösningar för
gångtrafiken från kryssningskajen prövades. Resultatet blev att man kom fram till att
en gångbro var det bästa alternativet eftersom den inte stör godstrafiken till och från
Gotland och tillser en säker passage över färjeleden för gående.
Den permanenta gångbron skall bara ha trapphus och hiss på sjösidan. På landsidan
skall den landa på parkmarken vid Kopparsviksgatan vilket innebär att de gående har
”vunnit” höjd för den fortsatta promenaden in mot Söderport.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-05-08
Tjänsteskrivelse 2019-01-25
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1367

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Jag var med vid invigningen av kryssningskajen och
när jag gick över den skramliga bron slogs jag av
tanken att: vore det inte bättre med en gångtunnel
under vägen istället.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det vore enklare att gå rätt fram under vägen än att
ta sig upp på en bro. Gamla och höjdrädda får det
inte så lätt. Vad gälier skiiinad i kostnad,
billigare/dyrare har jag ingen uppfattning om men jag
har aldrig hört att förslaget funnits eller nämnts.
Kanske inte stadsplanen då behöver ändras?
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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