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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 193

Översyn av reglementen för regionstyrelsen
och tekniska nämnden och riktlinjer
angående ansvaret för förvaltning och
försäljning av fastigheter m.m.

RS 2019/528
AU § 168

Regionstyrelsens beslut
x

Tekniska nämnden ges möjlighet att yttra sig över förslagen senast den
4 september 2019.

Förenklandet av försäljningsärenden och tydliggörandet av ansvaret för fastighetsförvaltningen, exploatering och lokalförsörjning har utretts inom regionstyrelsens
beredningsorgan LEX.
Det finns idag oklarheter om gränsdragningen mellan regionstyrelsens och tekniska
nämndens ansvar för fastighetsförvaltning och försäljningar. Oklarheten försvårar en
ändamålsenlig resursanvändning. Den bidrar också till oklarheter om vem som företräder regionen vid bygglov ansökningar och tillsynsåtgärder.
När nu regionfullmäktige den 25 mars 2019, § 127 har fattat strategiska beslut om
policy och riktlinjer för fastigheter, bör ansvaret för verkställigheten på nämndnivå
kunna klaras ut.
Därför föreslås att tekniska nämnden får ett tydligt ansvar för fastighetsförvaltning,
upplåtelser och försäljningar. Vidare förtydligas regionstyrelsens ansvar för
exploatering och lokalförsörjning. Regionstyrelsens uppgift i försäljningsärenden blir
att bereda tekniska nämndens förslag om fastighetsförsäljningar som ska till
fullmäktige.
Vad gäller kostnaderna för vakanser, kan noteras att det redan finns en reglering
enligt 16 § regionens internhyresregler om vakanskostnader i olika situationer. Någon
förändring i förhållande till dessa innebär inte förslaget. I övrigt är det i huvudsak
administrativa kostnader för nämnderna. Enligt underhandsuppgift kan inte tekniska
nämndens kostnader bedömas ökas med anledning av förslagen. Förslagen kan
därför förväntas bära sig inom nämndernas respektive ramar.
Förslagen bedöms bidra till ökad tydlighet i uppdragen. Med detta torde såväl
arbetsmiljö som resursutnyttjande förbättras.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 193 forts
RS 2019/528

I övrigt har uppdateringar och justeringar skett i regionstyrelsens reglemente med
anledning av nya lagar och förordningar om redovisning, tillväxt, tobak och kamerabevakning.
Ändringarna föreslås gälla redan från och med den 1 november 2019. Det betyder
bl.a. att försäljningsbeslut upp till och med tio miljoner kronor efter sagda datum
fattas av tekniska nämnden. Övriga försäljningar beslutas av regionfullmäktige, men
bereds och verkställs av tekniska nämnden.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ärendenummer Information
2019/46

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 1 augusti 2019

TNau/TN Augusti 2019

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
Augusti 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

Maj
2019

TN

Augusti 2019

Maj
2019

TN

Augusti 2019

Ramavtal

TKF

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Okt
2019

TNau

Nov/Dec 2019

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

Höst
2019

TN/RF

Höst 2019

Exploatering Park A7området

Entreprenad

TKF

Höst
2019

TNau

Dec 2019

Parkering, Gata / Väg
samt VA i KV Knekten

Entreprenad

TKF

April
2019

TNau el TN

Aug 2019

Ramavtal

TKF

Oklart

TNau el TN

Oklart

Lickershamn VR

Entreprenad

TKF

Juni
2019

TNau

Sept 2019

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

Aug
2019

TN

Okt

Lakvattenhantering SBR
Visby deponi

Entreprenad

TKF

Aug
2019

TNau

Okt 2019

Kvarteret Brodösen

Entreprenad

TKF

Juni/Juli
2019

TN

Sep/Okt 2019

Ä

VA-utbyggnad Västerhejde / Hallbros

Entreprenad

TKF

Aug
2019

TNau

Okt 2019

Ä

VA-utbyggnad Othem –
Slite

Entreprenad

TKF

Aug
2019

TNau/TN

Okt 2019

X

Ny entre reception IFO

Entreprenad

TKF

Okt
2019

TNau

Dec 2019

X

Avfallshämtning

Entreprenad

TKF

Aug
2019

TNau

Dec 2019

Ramavtal projektledare
bygg

Ä

Ä

Ä

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar

FFU ut
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

X

El-sakkunnig

Entreprenad

TKF

Juli
2019

TNau

Sept 2019

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

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/5
14 augusti 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Investeringar 2019 inom skattefinansierad verksamhet
Förslag till beslut

•

Att tekniska nämnden beslutar genomföra föreslagna investeringar 2019.

Sammanfattning

Den totala investeringsbudgeten för den skattefinansierade verksamheten uppgår till
87 023 tkr. För att kunna styra det ekonomiska utfallet nästkommande år har
förvaltningschefen föreslagit begränsningar i investeringsverksamheten 2019. Syftet
med begränsningarna är att sänka kommande kapitalkostnader för att säkra
ekonomisk balans för skattefinansierade verksamheter.
Tekniska nämnden har inte sökt om ramtillskott för de kapitalkostnader som
kommer att uppstå 2020, vilket var teknikförvaltningens förslag i strategisk plan och
budget 2020-2022. Konsekvenserna av att inte söka om ramtillskott blir att årets
investeringsverksamhet måste begränsas.
I nedanstående tabell redovisas vilka investeringar som kan genomföras upp till
redovisad nivå. I tabellen redovisas även de investeringar som inte ska genomföras.
Gult markerade rader har en beslutad medfinansiering, vilket är förutsättningen för
att investeringen ska genomföras till redovisad nivå.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/5

Mark och stadsmiljö
Ospec gator o vägar
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP (20 år)
Enkelt avhjälpta hinder (20 år)
Säkra skolvägar (20 år)
Cykelplan Visby (20 år)
Innerstadsutveckling (20 år)
Utveckling serviceorter (25 år)
Kvarnåkershamn vägbeläggning (10 år)
Lekutrustning (20 år)
Bad & besökplats uppr & förändr (20 år)
Belysn åtgärdsprogram (20 år)
Reinvestering belysning (20 år)
Visborg infrastruktur park
Trafik kryssningskaj
Information och vägledning kryssningskaj
Ospec parkinvesteringar
Aktivitetspark A7
Utveckling besöksplatser o stadsm kryssn

Årsbudget,
tkr
356
1 189
1 487
2 417
3 057
684
4 181
2 842
1 942
1 064
4 261
5 000
4 654
27 585

Föreslagen
Investeringsutgift,
tkr

Kapitalkostnadskonsekvenser, tkr

1 189
800
2 417
1 600
684
3 600
2 842
1 942
1 064
4 261
5 000

38
26
78
52
22
99
327
126
69
276
325

614
474
3 498
87

Gata-Park avd
Beläggningsprogram (10 år)

2 658

2 658

306

Enskilda vägar förbättringar (33 år)

1 500

1 500

67

Utveckling kollektivtrafik Visby
Hållplatsstolpar landsbygden (10 år)
Utveckling Serviceorter inkl hpl (20 år)
Busstrafik kryssningskaj
Hamnavdelningen

501
1 569
1 043
51

1 569
1 043

180
68

Förbättringsåtgärder Övr hamnar (20 år)
Servicebyggnad Rone (30 år)
Logistikytor hamnområdet Klinte (30 år)
Rensmuddring Ronehamn (35 år)
Renovering vågbrytare Fårösund (33 år)
Total

2 415
1 451
1 500
6 943
2 000
87 023

894
1 451
1 500
6 943
2 000
44 957

58
70
72
302
90
2 651

Kollektivtrafik

De totala kapitalkostnadskonsekvenserna på 2020 års driftbudget uppgår till
2 651 tkr. Effekter av statlig medfinansiering har räknats bort med 316 tkr. För vissa
av projekten med statlig medfinansiering kommer en ny ansökan att erfordras.
Effekterna av årets avskrivningar 2019 innebär sänkta kostnader nästkommande år
med ca: 300 tkr.
Avskrivningskostnaderna kommer att sänkas med 356 tkr vilket avser surfplattor till
tekniska nämnden som är avskrivna.
Campingplatsen vid Snäck skall säljas vilket kommer att innebära sänkta
avskrivningar med 500 tkr.
För investeringen vid Servicebyggnad Rone kommer kapitalkostnaden att finansieras
via EU-bidrag md 70 tkr.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/5

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att föreslagna investeringar kan genomföras.
Ansträngningar måste göras för att finansiera de kapitalkostnader som blir
konsekvensen av investeringarna. Totalt återstår ca: 1,4 mnkr att finansiera.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för Barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet kommer att få ekonomiska konsekvenser
för teknikförvaltningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-08-14
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/5
5 augusti 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Investeringsram 2021 för Mark och stadsmiljöenheten
Förslag till beslut



Fördelningen av investeringsbudgeten 2021 för mark och stadsmiljöenheten
godkänns.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att återkomma med fördelning av
investeringsram avseende mark och stadsmiljö på 11 mnkr. Investeringsbudgeten
avser investeringsprojekt inom gator, vägar, serviceorter mm år 2021. Redovisningen
av fördelningen ska ske till budgetavstämningen i oktober 2019.
I nedanstående tabell redovisas förslag till fördelning av investeringsbudgeten.
Projekt

Budget 2021,
tkr

Enskilda vägar förbättringar
Trafiksäkerhetsåtgärder enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Utveckling serviceorter
Lekutrustning
Bad & besökspl uppr & förändr
Reinvestering belysning
Totalt

1 000
1 200
500
800
2 000
1 500
1 000
1 000
2 000
11 000

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att fördelningen av investeringsbudgeten gjorts på ett
ändamålsenligt sätt.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär inga konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär inga konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-08-05
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/1870
5 augusti 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Omdisponering av investeringsanslag för
trafiksäkerhetsåtgärder
Förslag till beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om omdisponering av medel
med 3 600 000 kronor från projektnummer 12051 ”Visborg infrastruktur park”
till projektnummer 12011 ”Trafiksäkerhetsåtgärder LTP”.

Sammanfattning

Investeringsanslaget för ”Trafiksäkerhetsåtgärder” år 2019 uppgår till totalt 1 189 000
kr. Teknikförvaltningens Mark och trafikavdelning bedömer att investeringsanslaget
2019 är otillräckligt eftersom de framtida behoven av trafiksäkerhetsåtgärder är stora.
I regionens förslag till investeringsplan för 2020-2024 upptas 3 200 000 kr år 2020,
1 200 000 kr 2022, 1200 000 kr 2023 och 1 200 000 kr 2024.
Investeringsutfallet för ”Trafiksäkerhetsåtgärder” tom juli 2019 uppgår till totalt
135 940 kr.
Investeringsanslaget för ”Visborg infrastruktur park” uppgår till 4 612 000 kr 2019.
Investeringsanslaget kommer inte att användas för det ursprungliga ändamålet
eftersom parkanläggningar vid Visborg kommer att anläggas inom ramen för
exploateringsverksamheten.
Investeringsutfallet för ”Visborg infrastruktur park” tom juli 2019 uppgår till totalt 0
kr.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att en omdisponering av investeringsanslag med
3 600 000 kr från ”Visborg infrastruktur park” till projektet ”Trafiksäkerhetsåtgärder
LTP” erfordras för att kunna genomföra en ändamålsenlig verksamhet vad gäller
trafiksäkerhet på Gotland.
Om ytterligare investeringar i trafiksäkerhet görs med 3 600 000 kr så kommer
kapitalkostnader att öka med totalt 198 000 kr vid 25 års avskrivning och 1,5 %
intern ränta.
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TN 2019/1870

Barn- och genusperspektiv – Beslutet får konsekvenser för barn- och
genusperspektivet i ökad trafiksäkerhet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet kan få konsekvenser i ökad trafiksäkerhet för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser i ökade
kapitalkostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-08-05
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/5
21 augusti 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Besparingar år 2020
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att teknikförvaltningen åläggs ett
effektiviseringsbeting på 1 400 000 kr år 2020.



Tekniska nämnden beslutar att räddningstjänsten åläggs ett
effektiviseringsbeting på 700 000 kr år 2020.

Sammanfattning

Enligt beslut i regionfullmäktige § 188 ska regionen effektivisera verksamheten med
totalt 60 mnkr. Tekniska nämnden åläggs ett effektiviseringsbeting på 2 100 000 kr.
Teknikförvaltningen ska genom effektiviseringar sänka driftkostnaderna med
1 400 000 kr inom det skattefinansierade området. Teknikförvaltningens driftbudget
kommer därmed att sänkas med 1 400 000 kr år 2020.
Räddningstjänsten ska genom effektiviseringar sänka driftkostnaderna med
700 000 kr inom det skattefinansierade området. Räddningstjänstens driftbudget
kommer därmed att sänkas med 700 000 kr år 2020.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att besparingar ska kunna genomföras med
1 400 000 kr år 2020.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för Barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet får måttliga konsekvenser för landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet kommer att få konsekvenser för
teknikförvaltningens verksamheter som finansieras genom skatteanslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-08-21
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2015/1147
15 augusti 2019

Claudia Castillo

Tekniska nämnden

Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för
Bästeträsk ytvattentäkt
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår att Regionfullmäktige beslutar om vattenskyddsområde
och föreskrifter i enlighet med vad som framgår av ansökan om vattenskyddsområde
med förskrifter för Bästeträsk, version 3:1, 2018-05-30.
Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige om följande utformning av beslut:
-

Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för
Bästeträsk ytvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som framgår
av karta ”Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Bästeträsk” i bilaga 1.

-

Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom
angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i ” Vattenskyddsföreskrifter för
ytvattentäkten Bästeträsk”, bilaga 2.

-

Att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i ”Allmänna
upplysningar”, bilaga 3.

-

Att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2020.

-

Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla
omedelbart även om de överklagas.

-

Att i beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands
län.

-

Att i beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § förordning (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m m.
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Tjänsteskrivelse
TN 2015/1147

Sammanfattning

TKF har under flera år på TN:s uppdrag arbetat med att ta fram underlag för ett
vattenskyddsområde samt föreskrifter för ytvattentäkten Bästeträsk samt samrått
framtagna förslag med myndigheter och berörda fastighetsägare m m. Under
samrådsprocessen har aktuell information lagts ut på Region Gotlands hemsida
(www.gotland.se/vattenskydd).
Primär skyddszon har i ansökan tagits fram med stöd av de rinntider som förordas i
Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden. Detta innebär att sjön
Bästeträsk inklusive en strandremsa på 50 m och i stort sett alla våtmarker, med
samma tillägg på 50 m, inom tillrinningsområdet, ingår i den primära zonen. Den
sekundära zonen omfattar hela avrinningsområdet till Bästeträsk.
Utifrån Naturvårdsverkets handbok samt allmänna råd om vattenskyddsområden,
potentiella riskkällor, riskbedömning m m har förslag till vattenskyddsföreskrifter
tagits fram för Bästeträsk.
Ärendebeskrivning

TKF har under flera år på TN:s uppdrag arbetat med att ta fram underlag för ett
vattenskyddsområde samt föreskrifter för ytvattentäkten Bästeträsk samt samrått
framtagna förslag med myndigheter och berörda fastighetsägare m m. Under
samrådsprocessen har aktuell information lagts ut på Region Gotlands hemsida
(www.gotland.se/vattenskydd). En översiktlig beskrivning av processen framgår
nedan. Ytterligare detaljer i processen framgår i samrådsredogörelse samt synpunkter
på samrådsredogörelse tillsammans med sammanställning av lämnade synpunkter på
förslag till ansökan och bemötande av dessa.
Maj 2015

Förslag till ansökan tas fram av AkvaNovum.

Maj 2015

Dialogmöte på Bungegården.

2015-2016

Ansökan revideras av konsult.

23 mars 2016

TN beslutar om att formellt samråd ska påbörjas.

April 2016

Skriftligt samråd påbörjas med myndigheter och alla
fastighetsägare m m inom föreslaget skyddsområde.

April 2016

Samrådsmöten (2 stycken) med politiker, föreningar,
fastighetsägare m fl.

2017

Med anledning av inkomna synpunkter utförs en
riskbedömning av bete vid Bästeträsk av Statens
Veterinärmedicinska anstalt.

Våren 2018

Samrådsredogörelse sammanställs.

Våren 2018

Uppdaterad ansökan färdigställs. Justeringar görs av både
skyddsområde och föreskrifter.

30 maj 2018

TN beslutar att uppdaterad ansökan ska samrådas med
de ytterligare fastighetsägare som omfattas av viss
utvidgning av skyddsområdet samt fastighetsägare som
fick omfattande förändring. Nämnden beslutade även att
samrådsredogörelsen skulle delges till berörda.
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Hösten 2018

Synpunkter på samrådsredogörelse sammanställs.

November 2018

TKF angav i yttrande att det inte är motiverat att föreslå
ytterligare ändringar av vattenskyddsområde eller föreskrifter med anledning av senast inkomna synpunkter.
Ansökan från 2018-05-30 (Version 3.1) bedömdes
således vara komplett med avseende på de förutsättningar som gäller.
Vidare bedömde TKF att beslut om vattenskyddsområde
(med hänsyn till ersättningsrisken) bör avvaktas intill
dess att respektive tillståndsansökning av kalkstensbrott
inom föreslaget skyddsområde slutligt är avgjorda.

20 februari 2019

TN beslutar att bordlägga ärendet.

1 april 2019

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd för
Nordkalk, resp. SMA Mineral gällande ansökningar om
tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet i Bunge.
Mark- och miljööverdomstolens avgöranden om avslag
står därmed fast.

Av slutligt förslag till ansökan framgår att:
Primär skyddszon har tagits fram med stöd av de rinntider som förordas i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden. Detta innebär att sjön Bästeträsk
inklusive en strandremsa på 50 m och i stort sett alla våtmarker, med samma tillägg
på 50 m, inom tillrinningsområdet, ingår i den primära zonen. Den sekundära zonen
omfattar hela avrinningsområdet.
Potentiella föroreningskällor inom det föreslagna vattenskyddsområdet har angetts
vara:
Möjlig föroreningskälla

Föroreningskällor inom skyddsområdet

Miljöfarlig verksamhet

Befintlig bergtäkt och täkter under prövning beskrivs
samt möjliga konsekvenser av dessa. Notering: HD har
i april 2019 slutligen avslagit ansökningar om nya
täkter.

Lagring av petroleumprodukter

Bristfällig information finns om lagring av petroleumprodukter (antal cisterner m m ).

Jord- och skogsbruk inkl.
djurhållning

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns det
förhållandevis lite jordbruksmark (troligen mest
betesmark). Skogsmark förekommer dock är
omfattning av skogsbruk inte känd. Risker finns för
bakteriell påverkan vid djurhållning, vid spridning av
bekämpningsmedel m m

Avloppsanläggningar

Det finns begränsat med bebyggelse och därmed
enskilda avlopp (20-tal fastigheter).
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Vägar

Det finns en asfalterad väg som delvis går mycket
nära Bästeträsk. En olycka med spill/utsläpp av
drivmedel innebär en stor risk.

Förorenade områden

De finns enbart ett känt objekt, en industri/kalkstensdeponi. Denna har riskklassats av länsstyrelsen till
måttlig risk (Mifo fas 1).

Klimatförändringar

Ett varmare klimat kan t ex innebära en högre
vattentemperatur samt ökad avdunstning i Bästeträsk.

Sabotage/skadegörelse
I riskbedömning bedöms de största riskerna vara:








Läckage av olja från t ex cisterner
Hantering av kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
Bete och gödselhantering
Upplag av bark, stubbar, timmer eller flis samt GROT-upplag
Utsläpp av avloppsvatten
Upplag av avfall, asfalt mm
Trafik med motorfordon på sjö eller nära vattendrag

Det som bedöms utgöra de största riskerna för Bästeträsk är framförallt utsläpp och
läckage nära Bästeträsk och nära tillrinnande vattendrag.
Utifrån Naturvårdsverkets handbok samt allmänna råd om vattenskyddsområden,
potentiella riskkällor, riskbedömning m m har förslag till vattenskyddsföreskrifter
tagits fram för Bästeträsk enligt bilaga 2. Av kapitel 10 i ansökan framgår att
föreslagna föreskrifter övervägande är i samma restriktionsnivå eller något mildare än
Naturvårdsverkets rekommendationer. I några fall är dock förskrifterna strängare.
I ansökan (kapitel 9) ingår även en konsekvensbedömning för olika verksamheter
som berörs av föreslagna föreskrifter. Några av de verksamheter som kommer att
påverkas av vattenföreskrifterna är:
o
o
o
o
o
o

Boende och ägare av bostadsfastigheter
Industriell verksamhet och viss annan miljöfarlig verksamhet
Jord- och skogsbruk
Djurhållning
Kommunal verksamhet och planering
Väghållare

Konsekvenserna för dessa verksamheter, med föreslagna skyddsföreskrifter, bedöms
bli relativt ringa. Restriktionerna bedöms inte bli alltför påtagliga. Den förväntade
riskreduktionen av skyddsföreskrifterna bedöms däremot vara stor.
Bedömning

Bästeträsk är sedan 2015 råvattentäkt för beredning av kommunalt dricksvatten till
Fårösund. Behov finns därför att skydda ytvattentäkten. Framtagande av ansökan om
vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk följer VA-plan 2018 (TN 201811-21, § 272).
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Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda vattentäkten så att
vattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv, ett flergenerationsperspektiv.
Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter möjliggör att målsättningen med EU:s och svensk lagstiftning uppnås, genom att riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras, så att vatten nu och i framtiden kan användas för sitt
ändamål.
När att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter:
- stärks skyddet för vattenförekomsten
- tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse
- förtydligas vad som gäller utifrån Miljöbalken
Föreslaget vattenskyddsområde för Bästeträsk ytvattentäkt bedöms vara av den omfattning som behövs för att långsiktigt säkra ytvattenförekomsten för såväl nutida
som framtida vattenförsörjning. Föreslagna vattenskyddsföreskrifter bedöms vara väl
motiverade och utgöra en god avvägning mellan sakägarnas intressen och behovet av
att skydda ytvattnet inom vattenskyddsområdet.
Teknikförvaltningen anser att i ansökan föreslaget vattenskyddsområde och föreslagna skyddsföreskrifter för Bästeträsk ytvattentäkt bör fastställas av Regionfullmäktige.
Barn- och genusperspektiv

Beslut enligt lämnat förslag kan ge ett långsiktigt skydd för ytvattentäkten. Ett rent
vatten är grundläggande för alla barns hälsa.
Landsbygdsperspektiv

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns det förhållandevis lite jordbruksmark
med förmodligen övervägande betesmark där merparten ligger inom den sekundära
skyddszonen. Konsekvenserna för lantbruksverksamheter, med föreslagna skyddsföreskrifter, bedöms bli relativt ringa. Restriktionerna bedöms inte bli alltför påtagliga.
Ekonomisk konsekvensanalys

Inrättandet av vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kan medföra
krav på ersättning från t ex markägare. Ekonomiska konsekvenser till följd av eventuella ersättningsanspråk är inte möjliga att beräkna.

Anlitat juridiskt ombud har meddelat att, nu när Högsta domstolen har fastslagit att
Natura 2000-område omöjliggör bergtäktverksamhet kring Bästeträsk m m, så bör
det inte finnas förutsättningar för Nordkalk eller SMA Mineral att hävda att vattenskyddsföreskrifter på något sätt skulle kunna innebära att pågående markanvändning
avsevärt försvåras och därmed ge rätt till ersättning.
I samrådsprocessen framkom synpunkter på förslag till förbud för bete intill
Bästeträsk och om dessa var motiverade. För att granska detta närmare utfördes en
riskbedömning av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Risker med smittämnen
från betande djur bedömdes vara låg. TKF har med anledning av slutsatserna i
rapporten ändrat föreskrifterna från förbud till tillståndsplikt i hela den primära
zonen. Även tillståndsplikt för hållande av djur har av vissa fastighetsägare bedömts
vara för betungande med avseende på administrativa kostnader. TKF har i synpunkter på samrådsredogörelse framfört att tillståndsprövningen gör det möjligt för miljöoch hälsoskyddsnämnden (numera miljö- och byggnämnden) att göra en bedömning
av risken i det enskilda fallet. Vid låg risk bör det vara möjligt att utforma ett tillstånd
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med få villkor och utan tidsbegränsning. Skillnaden mellan en tillståndsprövning och
hantering av en anmälan bör vara begränsad.
Befintliga verksamheter som blir anmälnings- eller tillståndspliktiga när föreskrifterna
införs kan fortsätta att bedrivas på samma sätt i ett år efter det att föreskrifterna
börjat gälla. Därefter får dessa endast bedrivas om verksamhetsutövaren har lämnat
in en anmälan eller ansökan om tillstånd senast den dagen det har gått ett år.
Beslutsunderlag

Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för Bästeträsk
Riskbedömning av bete vid Bästeträsk
Samrådsredogörelse
Synpunkter på samrådsredogörelse
TN beslut om bordläggning (TN § 51)

2018-05-30*
2017-05-31*
2018-04-30*
2018-11-21*
2019-02-20

*Finns på regionens hemsida www.gotland.se/vattenskydd under ”Bästeträsk”

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till

RSAU
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Bilaga 1

Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Bästeträsk
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Bilaga 2

Vattenskyddsföreskrifter för ytvattentäkten Bästeträsk
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.
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.
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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.
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.
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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.
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.

10 (16)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2015/1147

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.
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.

11 (16)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2015/1147

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 yteller 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.
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.
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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 tillstånds- eller 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.
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Bilaga 3

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.
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.
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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.
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.
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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.
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)
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Protokoll

Tekniska nämnden 2016-01-20

TN §

5

Bäste träsk VSO
TN 2015/1147, TN § 278/2015

Tekniska nämndens beslut
•

Teknikförvaltningen får fortsatt uppdrag att så snart det är möjligt färdigställa ansökan
om vattenskyddsområde med föreskrifter för Bäste träsk ytvattentäkt så att formellt
samråd kan påbörjas.

•

Tillståndsplikt införs för täktverksamhet i primär skyddszon i förslag till
vattenskyddsföreskrifter, vilket är ett avsteg från Naturvårdsverkets allmänna råd.
Avsteg görs på grund av pågående domstolsprocess och därmed risken för skadestånd.

Ärendet om vattenskyddsområdet för Bäste träsk bordlades vid sammanträdet i december.
Anledningen var att nämnden ville ha en del förtydliganden och svar på frågor från anlitade
Advokatfirman Åberg & Co, gm advokat Mårten Bengtsson.
Orsaken är att Nordkalk har sökt tillstånd enligt miljöbalken för kalkbrytning på området.
Om tillståndet lämnas, och täktverksamhet förbjuds i föreskrifterna, kan regionen bli
skadeståndsskyldig.
Vid dagens sammanträde föreslår ordföranden att förvaltningens förslag till beslut skall
gälla att:
Teknikförvaltningen får fortsatt uppdrag att så snart det är möjligt att färdigställa ansökan
om vattenskyddsområde och föreskrifter för Bäste träsk ytvattentäkt så att formellt samråd
kan påbörjas.
Ordföranden föreslår ett tillägg till förvaltningens förslag till beslut:
Att tillståndsplikt föreslås i primär skyddszon för täktverksamhet i förslag till
vattenskyddsföreskrifter. Tillståndsfrågan kommer då att avgöras av domstolen.
Detta är ett avsteg från Naturvårdsverkets allmänna råd.
Eva Gahnström (C) föreslår att man avvaktar tills vidare med ansökan om
vattenskyddsområde för Bäste träsk, medan domstolsprocessen pågår om tillståndet för
Nordkalk, och att man i stället inriktar sig på att skapa skyddszoner på mellersta och södra
Gotland, vilka har stort behov av dessa.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-01-20

Forts § 5
Ordföranden frågar om bifall finns till hans förslag eller bifall till Eva Gahnströms förslag
och finner bifall till sitt förslag.
Votering begärs och verkställs. De som röstar på ordförandes förslag, röstar ja och de som
röstar på Eva Gahnströms förslag, röstar nej.
Ja-röster: Per Edman, Emma Cederlund, Tony Johansson, Daniel Heilborn, Sixten Anna
Johansson, Tommy Gardell.
Nej-röster: Eva Gahnström, Gunnel Lindby, Claes Nysell, Bo Ekelund, Patrik Thored.
Med sex ja-röster och fem nej-röster har ordförandes förslag funnit bifall.
Oppositionen, genom Eva Gahnström, lämnar en skriftlig reservation, som bifogas i
protokollet.
___
Protokollsutdrag
SBF miljö

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tekniska nämnden 2016-03-23

TN §

57

Protokoll

Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för
Bäste träsks kommunala ytvattentäkt

Au § 18
TN 2015/1147
TKF 22 februari 2016

Tekniska nämndens beslut


Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar att:


framtagen ansökan om vattenskyddsområde samt föreskrifter för Bäste träsks
kommunala ytvattentäkt nu är komplett.



nämnda ansökan ska samrådas med myndigheter och föreningar i enlighet med
bedömning nedan. Samråd ska påbörjas i april 2016.



nämnda ansökan ska kommuniceras genom delgivning med fastighetsägare m fl i
enlighet med bedömning nedan. Kommunicering ska påbörjas i april 2016.



informations- och dialogmöten ska hållas under samrådstiden i enlighet med
bedömning nedan.

___
Yrkanden
Eva Gahnström (C) föreslår att man avvaktar tills vidare med ansökan om
vattenskyddsområde för Bäste träsk, medan domstolsprocessen pågår om tillståndet för
Nordkalk, och att man i stället inriktar sig på att skapa skyddszoner på mellersta och
södra Gotland, vilka har stort behov av dessa.
Ordförande, Tommy Gardell (S) yrkar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden bifaller
ordförandens förslag. Omröstning begärs. Tekniska nämnden godkänner följande
beslutsgång.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tekniska nämnden 2016-03-23

Protokoll

Forts § 57
Nej-röst för Eva Gahnströms förslag.
Ja-röst för ordförandens förslag.
Följande ledamöter röstade nej:
Karl-Johan Boberg (C), Eva Gahnström (C), Gunnel Lindby (C), Bo Ekelund (M) och
Patrik Thored (M).
Följande ledamöter röstade ja: Per Edman (V), Sixten A Johansson (V), Daniel Heilborn
(MP), Tony Johansson (S), Emma Cederlund (S) och Tommy Gardell (S)
Sex ledamöter röstade ja och fem ledamöter röstade nej. Tekniska nämnden bifaller därmed
ordförandens förslag.
Moderaterna och centern reserverade sig mot beslutet.

Information
Informations- och dialogmöten har preliminärt bokats enligt följande:
- Tis 19 april, kl 18 i Ljusgården - för politiker, myndigheter, föreningar mm.
- Ons 20 april, kl 18 i Bungegården - för fastighetsägare och andra innehavare av särskild
rätt till mark.
Bakgrund
Ansökan om vattenskyddsområde för Bäste träsks kommunala ytvattentäkt innehållande
skyddsområde och föreskrifter har tagits fram av AkvaNovum AB under 2014/2015.
Föreskrifterna och delar av ansökan har även granskats av advokatfirman Åberg & Co.
Den 28 maj 2015 hölls ett informations- och dialogmöte med fastighetsägare och andra
intresserade i Bungegården i Fårösund. Intresset för mötet var stort. Framförda uppgifter
och synpunkter samt svar på vissa frågor sammanfattades i mötesanteckningar och lades ut
på hemsidan. I anteckningarna framgår även vilka överväganden Regionen skulle göra.
Därefter har AkvaNovum AB på Regionens uppdrag arbetet med revidering av ansökan.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tekniska nämnden 2016-03-23

Protokoll

Forts § 57
Efter förnyade fältbesök har revidering skett av primär skyddszon. Ett ökat antal våtmarker
och tillhörande vattendrag har medtagits. Revideringen har medfört att ca en tredjedel av
Nordkalks fastighet avsedd för brytning av kalksten nu ligger i föreslagen primär
skyddszon. Under november 2015 lyftes frågan om huruvida vattenskyddsarbetet skulle
fortgå för Bäste träsks ytvattentäkt eller om slutlig prövning av Nordkalks kalkstenstäkt
skulle avvaktas. Tekniska nämnden beslutade 2016-01-20 att ansökan om
vattenskyddsområde och föreskrifter skulle färdigställas så fort som möjligt.
I nu reviderad ansökan har i huvudsak följande ändringar gjorts av skyddsområde samt
föreskrifter:
- Utökning av primär skyddszon
- Justering av § 4 petroleumprodukter. I detta förslag krävs tillstånd/anmälan redan
vid hantering av 50 l petroleumprodukter (tidigare 250 l).
- Begränsning av bete föreslås gälla enbart inom 20 m från Bäste träsk i primär
skyddszon (tidigare även 20 m från vattendrag). Vattendragen har bedömts kunna
undantas då dessa huvudsakligen är torra under betesperioden på sommaren.
- Täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter har ändrats från förbud till
tillstånd i primär skyddszon. Mildare restriktionsnivå för materialtäkter har
motiverats med att en fullgod prövning sker enligt kapitel 9 och 11 i miljöbalken (se
även § 17 i föreslag till föreskrifter). Vid denna restriktionsnivå föreligger heller
ingen risk för ersättningsanspråk från Nordkalk.
Bedömning
Ansökan bedöms nu vara så genomarbetade att den kan skickas ut för samråd.
Samråd med myndigheter mm
Samråd ska ske med följande myndigheter: Länsstyrelsen, SGU, Havs- och
vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, MHN (här ingår även förebyggande
räddningstjänst) och BN.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tekniska nämnden 2016-03-23

Protokoll

Forts § 57
Utöver detta bör samråd även ske med: LRF, Naturskyddsföreningen på Gotland,
Gotlands Botaniska förening, Norra Gotlands vattenråd och föreningen Bevara
Ojnareskogen.
Samråd bör starta i april 2016. Samrådstid bör sättas till ca 6 veckor.
Kommunicering med ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Det finns ca 60 fastigheter inom skyddsområdet. Det finns inga kända verksamhetsutövare
som inte är fastighetsägare. Det kan finnas arrendatorer eller hyresgäster.
Kommunicering ska ske med fastighetsägare inom vattenskyddsområdet.
Fastighetsägarna uppmanas även att ange andra innehavare av särskild rätt till mark.
Kommunicering bör starta i april 2016. Kommuniceringstid bör sättas till ca 6 veckor.
Kommunicering av eventuellt andra innehavare av särskild rätt till mark sker så snart de blir
kända.
Delgivning bör ske genom utskick av brev med föreläggande, ansökan samt
mottagningsbevis. Frankerat svarskuvert bör medfölja.

Informations- och dialogmöten
Eftersom betydande ändringar har skett i ansökan bedöms ytterligare informations- och
dialogmöten vara nödvändiga. Ett möte för politiker, myndigheter, föreningar mm bör
hållas i april på kvällen i Visby. Vidare bör ett särskilt möte för fastighetsägare och andra
innehavare av särskild rätt till mark hållas i april i Bungeområdet.
Andra informationsinsatser
Annonsering bör ske av informations- och dialogmöten samt av att samråd och
kommunicering har påbörjats. Alla handlingar ska finnas tillgängliga på Regionens hemsida
samt i Rådhusets reception. På hemsidan kommer det att finnas telefonnummer till
kontaktpersoner samt möjlighet att ställa frågor via mailformulär.
Protokollsutdrag:

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-20

TN § 51

Ansökan om vattenskyddsområde med
föreskrifter för Bästeträsk ytvattentäkt

TN 2015/1147
TN AU § 42

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att bordlägga ärendet tills dess att prövning inom svenska
domstolsväsendet slutligt avgjorts enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C)
yrkande.

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 informations- och 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 gotlandstid-ningarna. Nya inkomna synpunkter har
sammanställts och bemöts i ”Synpunkter på samrådsredogörelse” (se bilaga).
Bedömning

Det bedöms inte vara motiverat att föreslå ytterligare ändringar av
vatten-skydds-område 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 före-skrifter
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.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-20

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Jäv:
Gabriella Hammarskjöld (C) anmäler jäv och lämnar lokalen. Claes Nysell (L) träder
in.
Yrkanden:
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på att tekniska nämnden
bordlägger ärendet tills dess att prövning inom svenska domstolsväsendet slutligt
avgjorts.
Ordförande ställer förvaltningens förslag i proposition till sitt eget yrkande och
finner att det vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-21
Bilaga
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/1575
3 juli 2019

Roger Möller

Tekniska nämnden

MBN Remiss. Samråd om detaljplan för Tofta Krokstäde 1:51
MBN 2019/1217
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna och överlämna yttrandet till miljö- och
byggnämnden.
Teknikförvaltningen anser att följande sakfrågor ska beaktas i samband med
upprättandet av berörd detaljplan.
1. Öka tydligheten vad gäller bildande av gemensamhetsanläggningar för
gemensamma funktioner så att det framgår att de ska bildas.
2. Ändra genomförandetiden till 5 år för att bl. a uppnå ökad flexibilitet.
3. Tydliggöra ansvaret och lösningen för avledning av dagvattnet från
dagvattenmagasin.
4. Konkretisera den ekonomiska konsekvensen mellan valet att bilda gemensamhetsanläggning för VA alternativt låta området ingå i regionens verksamhetsområde
för vatten och avlopp.
5. Redovisa i planhandlingarna att krav kommer att ställas på säkerhet för
utbyggnadskostnader.

Sammanfattning

Planförslaget syftar till att pröva lämpligheten av att bilda 28 fastigheter såsom
kompletterande bostadsbebyggelse inom Tofta Södra, utifrån rådande
bebyggelsestruktur för området
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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 2019/1575

Mot Tofta Strand och camping

Länsväg 140

Tofta Södra
Mot Västergarn
Bedömning

Förvaltningen anser att detaljplanen kan vara mer tydlig när
gemensamhetsanläggningar ska inrättas. Tydligheten för hur ansvar för drift och
underhåll av gemensamma funktioner är en väsentlig fråga att få klarhet i eftersom
det är enskilt huvudmannaskap. Med fördel ska det därför anges att
gemensamhetsanläggningar ska inrättas för att undvika framtida oklarheter för
ansvaret.
Genomförandetiden har satts till 10 år. Även om ett genomförande är en process
över lite längre tid kan en så lång genomförandetid som 10 år minska flexibiliteten
eftersom i princip inga förändringar kan ske under den tiden. Fastställd detaljplan
gäller även efter det att genomförandetiden har gått ut varför en kortare
genomförandetid inte utgör något hinder. Normalt sett tillämpar Region Gotland 5
års genomförandetid vilket förvaltningen anser bör tillämpas även i det här fallet.
Väsentligt är även att utbyggnadsprocessen inte blir långdragen eftersom
infrastrukturen ska betjäna samtliga fastigheter och är ett villkor för att få bygglov.
Av planbeskrivningen framgår att ett dagvattenmagasin kan förläggas inom området
för att klara avvattning av området vid större nederbördsmängder. Emellertid
framgår inte om ett sådant magasin klarar t ex ett 20 mm-regn och hur hanteringen
av dagvattnet i så fall ska ske, dvs ansvaret för avledning av vattnet från
dagvattenmagasinet och hur rätten att avleda vattnet vidare löses.
Det bör framgå av planhandlingarna att om Region Gotland ska ansvara för
utbyggnaden av vatten- och avlopp kommer en anslutningsavgift per fastighet att
debiteras så att det inte kommer att råda några oklarheter om förutsättningarna.
Därutöver bör det även framgå att Region Gotland ställer krav på säkerhet i
exploateringsavtal för utbyggnadskostnaderna, företrädesvis kostnaderna för
infrastrukturutbyggnaden, så att det inte heller i den frågan ska råda någon oklarhet.
Beslutsunderlag

Remiss från Miljö- och byggnadsnämnden avseende samråd berörande detaljplan för
fastigheten Tofta Krokstäde 1:51
Tjänsteskrivelse 2019-07-03
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/1575

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr MBN 2019/1217
(tidigare ärendenr BN 2008/82001)

Handlingstyp Underrättelse
Datum 2019-05-22

Förslag till detaljplan för TOFTA KROKSTÄDE 1:51
Region Gotland
Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.
Syftet med planförslaget är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig
bebyggelse med ytterligare 28 fastigheter för bostadsändamål, som en
komplettering till rådande bebyggelsestruktur. Tomterna placeras kring befintliga
vägar – som föreslås förlängas genom planområdet – och en tillkommande
vägslinga.
Minsta storlek på fastighet föreslås vara 1 300 m2. Varje fastighet får en begränsad
byggrätt med möjlighet att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader.
Egenskapsbestämmelser reglerar husens utformning. Naturmark med gångstigar
placeras centralt i området. Mot öster regleras all mark som naturmark. Den
skogliga karaktären ska utvecklas inom naturmarken. Stigar genom området
säkerställs.

Planområdet ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i Tofta Södra:s östra del, cirka
20 km söder om Visby.

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
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

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 Miljöoch byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast
den 28 juni 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN
2019/1217).
När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter i en
samrådsredogörelse.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Stina Wester, planarkitekt, tfn
0498-26 91 74
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Stina Wester, planarkitekt
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Förslag till detaljplan för

Tofta Krokstäde 1:51
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
Arkeologisk utredning
Hydrogeologiskt utlåtande

Samrådshandling
Ärendenr: MBN 2019/1217
(Tidigare ärendenr: BN 2008/82001)

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby
2019-03-27

SAMRÅD
Region Gotland
PLANBESKRIVNING
2019-03-27
MBN 2019/1217
Tofta Krokstäde 1:51
____________________________________________________________________________________________

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr
hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader, storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bland annat standardförfarande eller
utökat förfarande.
Nedan visas en förenklad illustration av detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn: 0498-26 90 00 vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med standardförfarande. I övrigt anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att:




Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse
Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den
14 maj 2008, BN § 82. Detta planbeslut har förnyats genom ett upprättat plankostnadsavtal under 2018, vilket bedöms som en förnyad start av planarbetet.
Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelse i Tofta Södra med maximalt 28 fastigheter för bostadsändamål i enlighet med rådande bebyggelsestruktur i området. Tomterna placeras kring
befintliga vägar – som föreslås förlängas genom planområdet – och en tillkommande vägslinga.
Minsta storlek på fastighet föreslås vara 1 300 m2. Varje fastighet får en begränsad byggrätt med möjlighet att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader. Egenskapsbestämmelser reglerar husens utformning.
Naturmark med gångstigar placeras centralt i området. Mot öster regleras all
mark som naturmark. Den skogliga karaktären ska utvecklas inom naturmarken, då den i dag i stort sett är avverkad. Stigar genom området säkerställs.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas
innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför göras enligt
6 kap 11 § miljöbalken. Denna så kallade behovsbedömning ska göras med
hjälp av de kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av t ex
överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad
natur.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, 2018-05-16, utifrån kända förhållanden
bedömt att det inte föreligger risk för betydande miljöpåverkan vid ett genomförande av detaljplanen.
Länsstyrelsen instämmer i yttrande 2018-06-13 i den bedömning som Region
Gotland gjort att planläggning inom området inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen miljökonsekvensbedömning krävs. Länsstyrelsen konstaterar dock att flera frågor kräver vidare utredning inom det
kommande planarbetet.
Länsstyrelsen konstaterar att området tidigare har hyst mycket höga naturvärden, som med största säkerhet är försvunna efter den avverkning som skett. I
skogsområdet norr om aktuellt planområde finns två registrerade nyckelbiotoper och skogsområdet i övrigt har här höga naturvärden. Området består
delvis av sumpskog och det finns ett flertal mindre vattenförekomster. Detta
bidrar till skogens höga naturvärden. Det är därför viktigt att denna detaljplan
inte påverkar hydrologin i skogarna runt omkring. Dessutom bedömer Länssty-
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relsen att en arkeologisk utredning krävs inom det fortsatta planarbetet.
Hydrogeologiskt utlåtande
En hydrogeologiskt utlåtande, utfört av Berggeologiska Undersökningar AB
under hösten 2018, har tillförts detaljplanen. I detta konstateras att områdets
avrinning förväntas följa områdets topografiska förhållanden i en sydostlig
riktning längs fastigheten. De diken som begränsar fastighetens norra och
östra sida leder bort vatten från fastigheten och området direkt norr om, men
inte i den grad att de påverkar de sumpskogar, som ligger 100 m uppströms.
Dikena har också funnits i ett flertal år, varpå den eventuella påverkan dessa
har på området redan har skett. Skogarna norr om planområdet kommer därmed inte att påverkas av byggnation på fastigheten Tofta Krokstäde 1:51.
I det hydrogeologiska utlåtandet redovisas också möjligheter att omhänderta
dagvatten lokalt.
Arkeologisk utredning
Inga kända fornlämningar finns registrerade inom Tofta Krokstäde 1:51, däremot finns ett flertal kända fornlämningar i områdets närhet. En arkeologisk
utredning krävs inom det fortsatta planarbetet. Det ska även klargöras att
detaljplanens intentioner inte medför någon påverkan på idag okända fornlämningar.
En arkeologisk utredning har genomförts under hösten 2018 av Arendus, Rapport 2018:25. Sökschaktning har inte lett till att några fornlämningar i form av
anläggningar, föremål eller av annat intresse påträffats. Insatsen har förstärkt
intrycket av att området fungerat som utmark under en lång tid av historien,
med få kulturspår som följd.

PLANDATA
Lägesbestämning

Området ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i Tofta Södra:s
östra del, cirka 20 km söder om Visby.

Areal

Planområdet omfattar cirka 58 900 m2 (5,9 ha).

Översiktskarta
__________________________________________________________________________________
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Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark och allmän plats:
Ändamål

Yta

Bruttoarea/antal
lgh/tomter

Kvartersmark
Bostäder

37 100

6 160 / 28 / 28

Allmän plats
Natur

16 450

Lokalgata

Markägoförhållanden

5 300

Planområdet är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen och
allmänna intressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Det innebär
att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte innebära att
Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
En del av planområdet är även utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet, beslut av Naturvårdsverket 1987-12-12, enligt 3 kap 6 § MB.
Inga riksintressen i övrigt berör planområdet.

Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland 2025 – antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, laga kraftvunnen 2010-07-15, är området utmärkt
som ett område med planutredning.

Planprogram

Planområdet omfattas av planprogram för Tofta-området från 2006. Planprogrammet pekar ut området för bostadsbebyggelse. Bebyggelsens övergripande karaktär ska vara Bebyggelse på naturtomt i skog. Grönstråk ska möjliggöras igenom bebyggelsen.

Detaljplaner

Planområdet har tidigare ingått i angränsande områdens detaljplanearbeten,
men har antingen undantagits från antagande eller utgått på exploatörens
begäran. Därav är planområdet till största del inte detaljplanelagt i dag. Fastigheten Tofta Kroks 1:33, som gränsar direkt till detaljplanen i nordväst är ej
heller planlagd.
I väster omfattas ett mindre område av del av detaljplan, 09-TOF-735, vilken
anger markanvändning för lokalgata (vändplats). Dessutom är delar av angränsande mark söder och norr om fastigheten planlagda.
I väster ansluter enligt ovan detaljplan för bostadsändamål, Krokstäde 1:33
och Krokstäde 1:51, 09-TOF-735. I denna anges ingen minsta areal på fastighet
utan endast högsta antalet fastigheter. Fastigheternas faktiska arealer varierar
mellan 1 200 m2 och 1 500 m2.
I söder angränsar detaljplan för bostadsändamål, Krokstäde 1:52 och 1:56,
09-P-168. Närmast Tofta Krokstäde 1:51 angränsar naturmark och därefter
bostadstomter på arealer mellan 1 600 m2 - 2 200 m2.

__________________________________________________________________________________
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Nordväst om Tofta Krokstäde 1:51 ansluter detaljplan för fritidsområde, Tofta
Krokstäde 2:1, 09-PLS-80. Ett område för fritidshus på tomter kring 2 000 m2.
Övrig bebyggelse i norr är inte planlagd.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Tidigare skog på fastigheten har avverkats. I dagsläget utgörs området av ett
hygge med tämligen hög undervegetation i form av gräs och ormbunkar. Området angränsar till bebyggelse i nordväst och låglänta skogsområden i sydoch nordöst. Naturgeografiskt finns ett par områden, som är högre belägna.
Övrig mark är relativt flack med små topografiska nivåskillnader. Området har
en svag lutning i sydostlig riktning (+ 9,3 m – +5,5 m) med dess höjdpunkt i
nordvästra delen.

Området har tidigare troligen hyst höga naturvärden, men dessa är med
största sannolikhet försvunna efter den avverkning som skett. I skogsområdet
norr om planområdet finns två registrerade nyckelbiotoper. Området består
delvis av sumpskog varför det är viktigt att detaljplanen inte påverkar hydrologin i området.
Geotekniska
förhållanden

Hydrogeologisk utlåtande
Ett hydrogeologiskt utlåtande, daterat 2018-10-22, har tagits fram av exploatören genom Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB, projektansvarig
Karin Törnblom.
Områdesbeskrivning
Enligt jordartskartan (SGU, 2018a) utgörs en liten del av området nordväst om
fastigheten av berg i dagen (sedimentär berggrund), medan den aktuella fastigheten och omgivande skogsområden mestadels utgörs av svallsediment i
form av grus och sand. Områdets östligaste delar består av moränlera.
Jorddjupet är generellt sett litet med lokala variationer på 0-3 meter till berg-
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grund (SGU 2018b). De ofta tunna jordlagren skapar begränsade förutsättningar för grundvattenbildning i jord. Grundvattenbildningen till berggrunden
beror av bergets spricksystem, vilka kan variera kraftigt. Vanligt är dock att
vattenförande sprickor och grundvattenmagasin är små, vilket generar en
begränsad grundvattenbildning.
Den årliga nederbörden för området ett normalår är 600 mm/år varav 350 mm
/år återgår till atmosfären genom avdunstning (SMHI, 2017). Resterande del
av nederbörden bildar yt- och grundvatten.
Fastigheten ligger precis öster om den vattendelare, som sträcker sig parallellt
med kustlinjen och delar Tofta i ett delavrinningsområde vars vatten rinner
direkt ut i havet och ett där vattnet rinner inåt land innan det rinner ut i havet
längre söderut vid Västergarn. Det senare delavrinningsområdet inkluderar
Tofta Krokstäde 1:51 och är 20 km2 stort.
Viktiga hydrologiska element i fastighetens närhet utgörs av två grävda diken,
som löper längs fastighetens norra och östra gräns. Enligt uppgift från exploatören är dessa gamla, även om datum saknas.
Påverkan på sumpskogarna
Områdets avrinning förväntas följa de topografiska förhållandena i en sydostlig
riktning längs fastigheten. De diken, som begränsar fastighetens norra och
östra sida leder bort vatten från fastigheten och området direkt norr om, men
inte i den grad att de påverkar sumpskogarna, som ligger 100 meter uppströms. Dikena har funnits i ett flertal år, varpå den eventuella påverkan dessa
har på området redan har skett.
De planerade husen får inte ha källare. Inga andra dämmande konstruktioner,
som skulle kunna påverka de uppströms liggande sumpskogarna kommer heller att anläggas på fastigheten.
Radon

I översiktsplanen för Gotland 2010-2025 framgår att området har låg risk för
höga radonhalter. Byggnader ska uppföras med radonskyddad konstruktion
om ingen radonmätning utförs.

Fornlämningar

En arkeologisk utredning inför planerad byggnation på fastigheten Tofta
Krokstäde 1:51 har genomförts under hösten 2018 av Arendus, genom
Christian Hoffman, Rapport 2018:25. Det finns inga registrerade forn- eller
kulturlämningar inom planområdet. Söder om planområdet genomfördes en
arkeologisk utredning under 2007, (Rapport ArkeoDok 2007:25).
Syftet med utredningen har varit att genom fältinventering, kart- och arkivstudier samt provschaktning fastställa om fornlämningar kommer att påverkas av
de planerade åtgärderna. Naturgeografiskt finns ett par områden, som är
högre belägna och som under bronsåldern bildade ett näs ut i Östersjön. Här
har sökschaktning genomförts på utvalda höjdlägen på fastighetens västra och
nordöstra sida.
Söder om utredningsområdet finns en rad gravar från bronsåldern, vilka har
fungerat som synliga markeringar ut mot havet. En stor bronsåldersgrav återfinns bland annat cirka 300 meter söder om aktuell fastighet. Fältinventering
och sökschaktning har inriktats på att se om fler lämningar kan finnas i området. Det kan röra sig om gravar eller anläggningar knutna till skogsbruket.
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I ett sökschakt påträffades en svag cirkelrund mörkfärgning, ca 0,2 meter i
diameter och 1 cm djup placerad ca 0,4 meter under markytan. Bedömningen
är att det rör sig om botten på en mindre nedgrävning eller från någon tidigare
växtlighet på platsen. I övrigt hittades inget av antikvariskt intresse i något av
schakten.
Sammanfattningsvis har utredningen lett till att fornlämningar i form av anläggningar, föremål eller av annat intresse inte har påträffats. Insatsen har
förstärkt intrycket av att området fungerat som utmark under en lång tid av
historien, med få kulturspår som följd.
Generellt gäller dock att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet
med Kulturmiljölagen.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Det planerade området anknyter till en befintlig bebyggelsegrupp i närområdet med en blandning av fritidshus och permanenta bostadshus. Denna bebyggelse har tillkommit successivt och ger en variationsrik och harmonisk bostadsmiljö.
Ingen av de befintliga byggnaderna har något utpräglat kulturhistoriskt värde.

Angränsande bebyggelse längs Doppingvägen
Planerade bostäder

De maximalt 28 fastigheterna ska vara minst 1 300 m2 vardera. På varje tomt
kan en huvudbyggnad och komplementbyggnader uppföras. Den totala byggnadsarean på respektive fastighet är 200 m2. Endast en huvudbyggnad med
högst en bostadsdel får uppföras. Utöver detta får komplementbyggnader,
såsom gäststuga och carport, etableras.
Byggnaderna bör uppföras med avsikt att åstadkomma så liten påverkan på
naturförutsättningarna som möjligt. Med fördel kan husen förses med vegetationstak. En utformningsbestämmelse reglerar att fasad- eller takmaterial
inte får utföras i zink eller koppar. Ur ett långsiktigt hållbart perspektiv bör
bebyggelsen utformas så att etablering av förnyelsebar energi, såsom solceller
eller solfångare, underlättas.
De planerade byggnadernas utformning ges relativt fria variationsmöjligheter.
Huvudbyggnadens högsta nockhöjd regleras i särskild bestämmelse till 6,5
meter. För att uppnå nätta volymer är det fördelaktigt om huvudbyggnaden
delas upp i olika volymer. Även huvudbyggnaders byggnadshöjd regleras, vilken ska vara maximalt 4,0 meter. Utöver det får takkupor, frontespiser och
mindre utskjutande byggnadsdel till en längd av 1/3 av fasadlängden uppföras.
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Illustrationskarta
Huvudbyggnad ska placeras fristående. Samtliga byggnader ska placeras minst
4,5 meter från tomtgräns. Källare får inte finnas.
Bebyggelsen kan med fördel varieras och ha fasader i puts alternativt träpanel
gärna i en dov färgskala, så att husen smälter väl in i landskapet.
Vegetationstak, långsiktigt hållbara byggnadsmaterial och användandet av
förnyelsebar energi förordas.
Arbetsplatser

Ett varierat utbud av arbetsplatser finns i Visby och Klintehamn. Till Visby är
det drygt 20 km och till Klintehamn 12 km.

Offentlig service

Offentlig service är koncentrerad till Visby och Klintehamn.

Kommersiell service

Kommersiell service är koncentrerad till Visby. Under sommarsäsong finns ett
rikt utbud på kommersiell service i närområdet.

Tillgänglighet

I enlighet med plan- och bygglagen ska såväl bebyggelsen som den yttre miljön
vara tillgänglig för funktionshindrade.

Skyddsrum

Inom planområdet finns inga skyddsrum, ej heller i dess närhet.

Brandskydd

Tillgängligheten för räddningstjänsten ska vara sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon. Byggnader ska utföras enligt Boverkets Byggregler
gällande brandskydd.

Friytor
Lek och rekreation

Inom reglerad naturmark i öster-sydöst kan platser för lek utkristalliseras och
utvecklas.
Planförslaget lämnar dessutom naturmark för gångstigar mellan ett antal tom-
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ter för att främja det rörliga friluftslivet och de närboendes promenader i området. Föreslagna gångstigar binder samman området med redan etablerade
naturområden i närområdet. Arbetet med grön infrastruktur bedöms därmed
inte motverkas av ett plangenomförande.
För att skogs- och naturkaraktären ska råda och för att behålla markens goda
genomsläpplighet bör gångstigar inte asfalteras eller beläggas.
Sammantaget innebär detta att planområdet fortsatt kan användas som
strövområde för närboende och för det rörliga friluftslivet.
Naturmiljö

En gemensamhetsanläggning bör bildas för naturmarken. I gemensamhetsanläggning för naturmark ska alla tillkommande fastigheter inom planområdet
ingå. Denna ska förvaltas av en samfällighetsförening. Alternativt kan den
nybildade gemensamhetsanläggningen förvaltas genom befintlig samfällighetsförening för Tofta ga:5.
Inom den centralt belägna naturmarken kan en mindre transformatorbyggnad
och ett pumphus etableras.
De områden som regleras som naturmark och som är kalhuggna ska återställas
och återplanteras med ädellövträd och tall, så att den skogliga karaktären återtas. Återplantering föreslås ske i samråd med Skogsstyrelsen. Självsådd ska
sparas och kompletteras med nya plantor, vilka ska väljas för naturlig lokal
anpassning.

Vattenområden

Inga öppna vattenområden återfinns inom planområdet.

Dagvattenhantering

Dagvatten inom planområdet ska omhändertas lokalt och huvudsakligen genom naturlig infiltration i marken. Eftersom fastigheten till största delen
kommer att bestå av tomt- och naturmark blir möjligheten till infiltration relativt god. Dessutom finns utrymme för infiltration i svackdiken inom vägområdet.
Fastigheten lutar mot sydost, där en lämplig plats för en dagvattendamm har
redovisats på illustrationskartan. Då en gemensamhetsanläggning för naturmarken bildas bör även dagvattendammen ingå. Flödesvägen kan förstärkas
eller omledas, om så erfordras, vid områdets genomförande.
Den naturliga markens beskaffenhet gör det lämpligt att låta allt dagvatten
infiltrera direkt i jorden oavsett om det är takvatten från byggnader eller nederbörd, som faller direkt till mark. Fördelen med att lokalt omhänderta dagvatten är dels att ledningssystem för dagvatten minimeras, dels att dagvattnet
behålls under längre tid på platsen, vilket därmed utgör en resurs under växtsäsongen för flora och fauna.
Allt dagvatten inom respektive fastighet ska omhändertas inom denna. Takvatten ska infiltreras direkt i mark.
Dagvatten får inte anslutas till regionens spillvattenledning,
För att minska riskerna för förorening av dagvattnet ska miljövänliga s k inerta
byggnadsmaterial användas, som inte reagerar nämnvärt med sin omgivning.
En särskild utformningsbestämmelse reglerar att fasad- och takmaterial inte
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får var zink eller koppar. Detta gynnar även miljön. Användning av bekämpningsmedel bör undvikas. Biltvätt och båttvätt ska i första hand ske i anläggningar med föreskriven reningsanläggning. I undantagsfall kan fordon tvättas
på grus eller gräsplan där föroreningarna fastläggs i marken.

Gator och trafik
Gatunät, gång- och
cykeltrafik

Angöring till planområdet sker via befintligt vägnät, vilket leder från länsväg
140 för vilken Trafikverket är huvudman. Trafiken leds därifrån vidare in på
befintligt vägnät, som leder genom området. Planförslaget utgår från befintliga vägars sträckning – Doppingvägen, Vindbyvägen och Ejdervägen – och
knyter samman dessa. För vidare utfart till allmän väg behöver samtliga nytillkomna bostadsfastigheter anslutas till Tofta ga:5.
Detaljplanen för Doppingvägens nuvarande avslut i en vändplan ersätts av den
nya detaljplanens vägnät. Gemensamhetsanläggning Tofta ga:5 bör omprövas i
denna del. All fastighetsbildning ska genomföras och bekostas av exploatören.
Angöring till respektive tomt ska ske från lokalgata.
Vägområdesbredd för ny väg (lokalgata) regleras i likhet med befintligt vägnät
till 8,0 meter bred. Körbana ska utföras 5,0 meter bred. Övriga ytor ska vara
naturliga för infiltration av dagvatten och kunna ge plats för bortröjda snömassor.

Doppingvägen från väster mot planområdet
Vägarna ska utföras enligt omgivande vägnäts standard. Gator ska dimensioneras enligt handboken ”Vägar och gators utformning” (VGU) pärm 1, avsnitt
sektion i tätort-gaturum. Gatans överbyggnad ska dimensioneras med hänsyn
till rådande geologiska förhållanden och kvalitén på utförda anläggningar ska
lägst motsvara beskrivningarna i Anläggnings-AMA 07.
De genomsläppliga ytorna längs lokalgatorna innebär att dagvatten från området kan infiltreras direkt i sanden utefter vägen.
Lokalgatorna ska utformas så att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon
kan ske i samband med nödutrymning och släckningsinsats.
Region Gotland ska inte vara huvudman för gator och allmän platsmark.
Ansvaret för projektering och anläggande av lokalgator och gångstigar åvilar
exploatören. Detta ska regleras i exploateringsavtal med Region Gotland.
__________________________________________________________________________________
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En gemensamhetsanläggning ska bildas för områdets vägar (lokalgator). I gemensamhetsanläggning för vägar (lokalgator) ska alla tillkommande fastigheter inom planområdet ingå. Denna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Eventuellt kan den nybildade gemensamhetsanläggningen förvaltas genom
befintlig samfällighetsförening för Tofta ga:5.
Inom detaljplanen kan gång- och cykeltrafik ske via lokalgator och naturstigar.
Kollektivtrafik

Busslinje 10 trafikerar länsväg 140 mellan Visby och Klintehamn med 12 restillfällen per dag i vardera riktning. En busshållplats, Tofta Södra, finns inom
gångavstånd från planområdet.

Parkering

Möjlighet att anordna parkering för minst två bilar ska finnas på egen fastighet.

Störningar

Detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande
inte medför risker för människors hälsa eller för miljön.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Det förutsätts att föreslagen bebyggelse inom planområdet ansluts till regionens vatten- och avloppsnät, via en gemensam anslutningspunkt.
Anslutning till regionens avloppsnät kan ske omgående. Däremot är vattenutbyggnaden beroende av att Kvarnåkershamnsverket blir färdigställt och ledningsutbyggnad kan igångsättas. Kvarnåkershamnsverket ska stå färdigt under
sommaren 2019. Därefter ska ledningsutbyggnad söderut prioriteras innan
utbyggnad sker norrut. Området kan förses med vatten tidigast under 2020.
Detaljplanen kan antas först då vattenkapaciteten är säkerställd. En långsiktigt
hållbar vatten- och avloppsförsörjning erhålles därmed.
Det åvilar exploatören att bygga ut ledningsnätet inom planområdet. Ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.
Pumphus kan placeras inom den centralt belägna naturmarken.
Vatten- och avloppsnätet kommer att genomföras enligt gängse utbyggnadsprinciper, där varje fastighet förses med en anslutningspunkt för vatten och
avlopp vid tomtgräns. Från denna punkt är det respektive fastighetsägare som
utför och bekostar ledningsarbetet inom den egna fastigheten.
En gemensamhetsanläggning ska bildas för anslutningspunkt och ledningsnät i
området. Denna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Alternativt kan området komma att ingå i regionens verksamhetsområde för
vatten och avlopp, som i dag omfattar hela Tofta Södra. Detta ska utredas på
initiativ av exploatören innan detaljplanen går till granskning. Om området
kommer att ingå i regionens verksamhetsområde är det regionens ansvar att
bygga ut ledningsnätet. Ersättning ska då utgå enligt gällande taxa.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen ska lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
effektiv energianvändning och nyttjande av förnybar energi, såsom solceller
och solfångare, optimeras.
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El

Ny transformatorstation kan placeras inom den centralt belägna naturmarken.
Ledningsdragning ska samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.

Fiber

Området föreslås ingå i Tofta Ekonomiska Fiberförening. Fiber ska förberedas
för anslutning till samtliga fastigheter. Fiberkanalisering samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.
Fiberfördelningsskåp kan placeras inom naturmark.

Avfall

Sophantering och återvinning löses på egen tomtplats. Sopkärl ska placeras
lättåtkomliga på respektive tomtplats.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, varför den förväntas kunna
antas under 2019/2020. Genomförandet kan igångsättas så snart detaljplanen
har vunnit laga kraft. Lokalgator, dagvattensystem samt vatten- och avloppsnät ska vara färdigställt innan bygglov lämnas. Därefter kan enskilt byggande
ske.

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Denna detaljplan har utarbetats av en av exploatören utsedd konsult i samarbete med planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen. För plankostnader till
regionen har särskilt plankostnadsavtal tecknats. Enligt detta avtal svarar exploatören för samtliga kostnader för detaljplanens framtagande. Planavgift ska
därför inte tas ut vid bygglovsansökan.
Exploatören ansvarar för detaljplanens genomförande.
Region Gotland är inte huvudman för allmänna platser inom planområdet. Det
innebär att det är exploatören som ansvarar för utbyggnad av gatu- och naturmark inom planområdet, liksom för vatten, spillvatten och dagvatten. De
enskilda fastighetsägarna kommer att vara ansvariga för skötsel och underhåll
av desamma.

Exploateringsavtal

För att säkerställa genomförandet i relation till områdets kommande fastighetsägare – tredje man – ska ett exploateringsavtal upprättats mellan exploatören och Region Gotland.
Exploateringsavtalet mellan regionen och exploatören ska upprättas och godkännas av regionstyrelsen innan detaljplanen antas av miljö- och byggnadsnämnden. Avtalet ska reglera utbyggnaden av vatten, avlopp, dagvatten,
lokalgator, naturområden m m i enlighet med planhandlingarna. Avtalet ska
även ange anvisning om tidplan, fastighetsbildning, exploatörens ansvar för
bildande av gemensamhetsanläggningar, avgifter för VA-anslutningar, med
mera.
Exploateringsavtalet reglerar även exploatörens ansvar för bildande av gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.
Ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
Fastighet

Fastighetsrättsliga frågor berör till exempel avstyckning, bildande av
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gemensamhetsanläggning m m

gemensamhetsanläggningar och tillhörande samfällighetsföreningar. På Gotland är det den statliga lantmäterimyndigheten som ansvarar för fastighetsindelningen och bildande eller ombildande av gemensamhetsanläggningar.
Lantmäterimyndigheten genomför efter ansökan fastighetsrättsliga åtgärder
genom lantmäteriförrättning. Vanligtvis görs detta efter detaljplanen vunnit
laga kraft.

Detaljplaner
Fastighetsrättsliga frågor ska genomföras och bekostas av exploatören i enlighet med framtagen detaljplan.
Detalj pl
anen omfat

Detaljplanen omfattar fastigheten Tofta Krokstäde 1:51.
Inom planområdet finns en befintlig ledningsrätt avseende VA-ledningar, som
kan komma att ändra lastfastighet efter fastighetsbildningen. Detta kan innebära att ledningsrätten kan komma att belasta några av de nybildade fastigheterna.
I enlighet med detaljplanen kan 28 stycken nya bostadsfastigheter bildas genom avstyckning. För övrig mark, allmän platsmark, bör lämpligen en marksamfällighet bildas där samtliga 28 bostadsfastigheter har andel.
I samband med avstyckning kommer befintlig gemensamhetsanläggning, Tofta
ga:5, som förvaltas av Tofta Södra samfällighetsförening behöva omprövas
med anledning av den vändplan som tas bort och ersätts med det föreslagna
vägnätet inom detaljplaneförslaget. Vid omprövning av Tofta ga:5 kan frågan
om det föreslagna vägnätet ska ingå i Tofta ga:5 alternativt utgöra en egen
gemensamhetsanläggning för de nybildade bostadsfastigheterna inom planområdet behandlas. För vidare utfart till allmän väg behöver samtliga bostadsfastigheter anslutas till Tofta ga:5. Eftersom Tofta ga:5 omfattas av både vägar
och grönområden kan frågan om naturområdena inom planområdet även ska
ingå i Tofta ga:5 vid omprövning eller utgöra en egen gemensamhetsanläggning för de nybildade bostadsfastigheterna inom planområdet.
En gemensamhetsanläggning ska bildas för anslutningspunkt och ledningsnät
för vatten- och avlopp. I gemensamhetsanläggningen ska alla tillkommande
fastigheter inom planområdet ingå.
Om området kommer att ingå i regionens verksamhetsområde för vatten och
avlopp kommer det att bildas en ledningsrätt till förmån för regionen för att
trygga markupplåtelsen av ledningarna.
Gemensamhetsanläggningarna ska förvaltas av en eller flera samfällighetsföreningar. Gemensamhetsanläggningarna avseende vägar och grönområden kan
som alternativ förvaltas av befintlig samfällighetsförening, Tofta Södra samfällighetsförening, som bland annat förvaltar Tofta ga:5.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

För plankostnader till regionen har särskilt plankostnadsavtal tecknats. Enligt
avtalet svarar exploatören för samtliga kostnader för framtagande av detaljplanen. Planavgift ska därför inte tas ut vid bygglovsansökan.
Samtliga kostnader för utförande av allmänna anläggningar inom planområdet
åvilar exploatören till Tofta Krokstäde 1:51 och ska regleras i exploateringsav-
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tal mellan exploatör och Region Gotland.
Om området kommer att ingå i regionens verksamhetsområde för vatten och
avlopp är det Region Gotland som ansvarar för utbyggnaden av ledningsnätet.
Utbyggnaden ska finansieras av exploatören. Om området kommer att ingå i
regionens verksamhetsområde ska framtida drifts- och underhållskostnader
inom allmän plats bekostas av Region Gotland.
Vid anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet tas anläggningsavgift ut
enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa. För åtgärder inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för samtliga kostnader.
Region Gotland tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa.
All fastighetsbildning, liksom bildande och ombildande av gemensamhetsanläggningar, med mera ska bekostas av exploatören.
Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggandet av olika
anläggningar m m. En ekonomisk bedömning ska visa att detaljplanens genomförande är ekonomiskt lönsam och att den därmed är realiserbar.
En grov kostnadskalkyl visar att kostnaderna för områdets genomförande
uppgår till cirka 9 mkr, varav planeringskostnader inklusive utredningar
uppgår till 900 tkr och utbyggnad av infrastruktur 7,1 mkr. Övriga kostnader
avser fastighetsbildning med mera.
Exploatörens intäkter kommer i huvudsak att hänföras till försäljning av
de föreslagna tomtplatserna, vilka ger en uppskattad intäkt på cirka 19 mkr.
Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som detaljplanen
medför och de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering
för bostäder kan detaljplanen förutses vara ekonomiskt lönsam.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp

Planområdet gränsar till Region Gotlands verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Prövning om planområdet ska omfattas av verksamhetsområdet ska
ske på exploatörens initiativ.

Utredningar

Inom ramen för planarbetet har en hydrogeologisk utredning, liksom en arkeologisk utredning genomförts.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Riksintressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Det innebär
att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte innebära att
Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
En del av planområdet är även utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet, beslut av Naturvårdsverket 1987-12-12, enligt 3 kap 6 § MB.
Genomförandet av detaljplanen kommer inte att medföra att några riksintressen skadas.
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Natur- och kulturmiljö

Den föreslagna utbyggnaden har ringa påverkan på områdets natur- och kulturvärden. Arbetet med grön infrastruktur bedöms ej heller motverkas av ett
plangenomförande.
All exploatering innebär påverkan på naturens förmåga att förse samhället
med nyttotjänster. Planförslaget är därför framtaget med ambitionen att
minska den planerade bebyggelsens påverkansgrad. Exploateringens påverkan
bedöms dock som försumbar i ett större sammanhang.
Området ska utgöras av hus i skog och gräsbeläggning av tomterna bör inte
utföras. Detaljplanen möjliggör för multifunktionella materialval – som vegetationstak – och effektiv energianvändning för att ytterligare minska påverkan.
Inga kända kulturvärden eller fornlämningar finns.

Friluftsliv

Friluftslivets och närboendes rörelser genom området har beaktats i planförslaget.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under 18
år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är
förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Dess närhet
till bad, skog och natur ger goda förutsättningar för fri lek och en god livsmiljö.
Tofta Södra är ett attraktivt bostadsområde med närhet till kollektivtrafik och
ett varierat utbud av fritidsaktiviteter, inte minst under sommarhalvåret.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas
som underlag vid alla beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Områdets karaktär och utformning ger goda förutsättningar för ett tryggt och jämställt boende.
Busshållplatsen, Tofta Södra, med flera dagliga anslutningar mot Visby och
Klintehamn bidrar också till en mer jämställd livsmiljö.
Området knyter an till befintlig bebyggelse och aktiviteter i närområdet. Detaljplanen säkerställer fri passage för det rörliga friluftslivet, vilket ger möjligheter till ett aktivt och attraktivt friluftsliv i bostadens närhet för alla.

Fastighetsrättsliga
genomförandefrågor

Nya fastigheter, 28 st, i enlighet med detaljplaneförslaget, ska bildas genom
avstyckning. För övrig mark, allmän platsmark, bör lämpligen en marksamfällighet bildas där samtliga 28 bostadsfastigheter har andel.
Inom planområdet finns en befintlig ledningsrätt avseende VA-ledningar, som
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kan komma att ändra lastfastighet efter fastighetsbildningen. Detta kan innebära att ledningsrätten kan komma att belasta några av de nybildade fastigheterna.
I samband med avstyckning kommer befintlig gemensamhetsanläggning, Tofta
ga:5, som förvaltas av Tofta Södra samfällighetsförening eventuellt behöva
omprövas med anledning av den vändplan som tas bort och ersätts med det
föreslagna vägnätet inom detaljplaneförslaget. Vid omprövning av Tofta ga:5
kan frågan om det föreslagna vägnätet ska ingå i Tofta ga:5 alternativt utgöra
en egen gemensamhetsanläggning för de nybildade bostadsfastigheterna
inom planområdet behandlas. För vidare utfart till allmän väg behöver samtliga bostadsfastigheter anslutas till Tofta ga:5. Eftersom Tofta ga:5 omfattas av
både vägar och grönområden kan frågan om naturområdena inom planområdet även ska ingå i Tofta ga:5 vid omprövning eller utgöra en egen gemensamhetsanläggning för de nybildade bostadsfastigheterna inom planområdet.
En gemensamhetsanläggning ska bildas för anslutningspunkt och ledningsnät
för vatten- och avlopp. I gemensamhetsanläggningen ska alla tillkommande
fastigheter inom planområdet ingå.
Om området kommer att ingå i regionens verksamhetsområde för vatten och
avlopp kommer det att bildas en ledningsrätt till förmån för regionen för att
trygga markupplåtelsen av ledningarna.
Gemensamhetsanläggningarna ska förvaltas av en eller flera samfällighetsföreningar. Gemensamhetsanläggningarna avseende vägar och grönområden kan
som alternativ förvaltas av befintlig samfällighetsförening, Tofta Södra samfällighetsförening, som bland annat förvaltar Tofta ga:5.
Exploatören ska stå för utförande- liksom fastighetsbildningskostnader.
Fastighetskonsekvenser

Inga fastighetskonsekvenser i övrigt berör angränsande fastigheter.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet till området
ger förutsättningar för en God bebyggd miljö och god hushållning med mark
och byggnader i enlighet med de av riksdagen 2005 beslutade miljömålen.

Hälsa och säkerhet
Klimatanpassning

Region Gotland bedömer, med utgångspunkt från aktuella förhållanden och
risker samt framtida påverkan, att behovet av klimatanpassningsåtgärder i det
aktuella planområdet inte erfordras. Inga risker för ras, skred, erosion eller
översvämning kan förväntas.
Prognostiserade klimatförändringar för Gotlands län har genomförts av SMHI
utifrån två olika uppvärmningsscenarion, där RCP4.5 motsvarar 3 graders uppvärmning och RCP8.5 motsvarar 5 graders uppvärmning till slutet av detta
sekel (SMH, 2015). Resultatet från dessa scenarion förutspår en ökad årsmedelnederbörd, intensivare nederbörd och en ökad medeltemperatur kommer
att vara de klimatförändringar, som Gotland har att vänta.
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Prognosen visar att Gotlands årsmedelnederbörd förväntas ha ökat med 20-30
% vid slutet av seklet, vilket motsvarar en ökning från 634 mm/år till 760
mm/år för RCP4.5 respektive 825 mm/år för RCP8.5. Denna ökning tillsammans med en ökning av intensiv nederbörd och en ökad lokal vintertillrinning,
som följd av mildare vintrar, ökar sammantaget risken för framtida översvämningar på Gotland.
Den lågpunktskartering för Gotlands län, som genomförts av SMHI (2015) har
identifierat en flödesväg för ytvatten genom fastigheten, där vatten förväntas
rinna under ett skyfall. Flödesvägen är inte tydlig nog att synas på topografiska
kartor. Eftersom fastigheten till största delen kommer att bestå av tomt- och
naturmark kommer möjligheterna till infiltration vara relativt stor. Fastigheten
lutar också mot sydost där en lämplig plats för en dagvattendamm har redovisats på illustrationskartan. Flödesvägen kan förstärkas eller omledas i samband
med detaljplanens genomförande. Risk för översvämning är därmed ringa.
Planområdet är inte lokaliserat så att det är särskilt utsatt för klimatförändringar. Ökad temperatur bör innebära en relativt liten påverkan för de boende
på platsen. Den skog som står kvar runt fastigheterna, liksom föreslagen återplanterad skog med ädellövträd och tall, bidrar till skuggning och har en svalkande effekt.
Området är relativt plant, vilket medför att ras eller skred inte är relevant.
Biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser till och från området bedöms inte vara av
sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.

Hållbar transportinfrastruktur

Med utgångspunkt från att området kan försörjas med kollektivtrafik och att
gång- och cykelstråk har planerats kan ett ensidigt bilberoende motverkas,
vilket bidrar till en mer hållbar transportinfrastruktur till och från området.

Miljökvalitetsnormer

Enligt 2 kap 10 § i plan- och bygglagen (PBL) ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap
miljöbalken (MB) följas vid all planläggning. I denna framgår att gällande normer för luftkvalitet, omgivningsbuller, grundvatten m m ska beaktas.
Det finns två typer av vattenkvalitetsnormer, dels den årsgenomsnittliga miljökvalitetsnormen (AA-EQS)och dels miljökvalitetsnormen för den högsta acceptabla koncentrationen (MAC-EQS). AA-EQS är gränsen för den koncentration i vatten vid vilken inga skadliga effekter kan förväntas på eko-systemet och
människors hälsa vid en långvarig exponering. MAC-EQS skyddar ekosystemet
mot kortsiktiga koncentrationstoppar.
Den aktuella planläggningens omfattning kommer med största sannolikhet
inte att påverka vattenkvalitetsnormerna och därmed inte heller någon av de
gränser som finns för koncentration av skadliga ämnen i vatten. Planbestämmelser med avsikt att skydda grundvatten och ett långsiktigt hållbart boende
har införts. Tillkommande trafikrörelser medför inte att normer för omgivningsbuller eller luftkvalitet överskrids.
Sammantaget innebär genomförandet av detaljplanen att några miljökvalitetsnormer inte överskrids.

Djurhållning

Ingen djurhållning finns inom eller i områdets närhet.
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Administrativa frågor
Genomförandetid

De rättigheter i form av angiven markanvändning, byggrätter, med mera som
detaljplanen ger upphov till är gällande tills detaljplanen upphävs eller ändras.
Under en viss tid, den så kallade genomförandetiden, ska dock fastighetsägare
och berörda kunna utgå från att deras rättigheter inte ändras. Genomförandetiden för denna detaljplan är 10 år från den dag då regionens beslut om antagande vinner laga kraft.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men det
finns ingen garanterad rätt att erhålla bygg-, rivnings- eller marklov. Regionen
kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan
att fastighetsägaren får någon ersättning.

Övrigt

Region Gotland är inte huvudman för allmän plats.
Lokalgator, dagvattensystem samt vatten- och spillvattennät ska vara färdigställt till nytillkommen fastighet innan bygglov kan beviljas.
I planområdets norra del finns en befintlig ledningsrätt avseende VAledningar. Denna regleras som så kallat u-område och ska vara tillgängligt för
underjordiska ledningar.

Medverkande tjänstemän

Planen har utarbetats på uppdrag av Arkitektur & Film Carin Johanson AB i
samråd med Stina Wester, fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland.
Genomförandefrågorna har utvecklats i samråd med markingenjör Anna
Rieem, Teknikförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2019-03-27

Anders Rahnberg
planchef

Stina Wester
fysisk planerare
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Fig 1. Utredningsområdet ligger i den
södra delen av Tofta, ca 20 kilometer
söder om Visby.
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Bakgrund och förutsättningar
Utredningsgrävningen har utförts som en
schaktgrävning på utvalda höjdlägen på
fastighetens västra samt nordöstra sida. Grävarbetet
utfördes med hjulgrävare utrustad med en
planskopa med ca 1,6 meters bredd. Sammanlagt
grävdes 8 schakt med en ungefärlig total längd av
80 meter. Schakten grävdes ca 1,5 meter breda (en
skopbredd) och ned till steril sand, ca 0,35-0,5 m
under markytan.

Inom aktuellt utredningsområde, fastigheten Tofta
Krokstäde 1:51, planeras byggnation av bostadshus.
Inom området finns inga registrerade forn- eller
kulturlämningar. En arkeologisk utredning
genomfördes 2007 på fastigheten söder om
(Rapport ArkeoDok 2007:25).
Syfte, målsättning och metod

Inmätta objekt har fotograferats, dokumenterats
och mätts in med handhållen gps. Kartor och
mätpunkter har analyserats och bearbetats i QGIS.

Syftet med utredningen har varit att genom
fältinventering/kart- och arkivstudier samt
provschaktning fastställa om fornlämning kommer
att beröras av de planerade åtgärderna.
Utredningsresultatet ska utgöra ett fullgott underlag
för bedömningen av fornlämningarnas
kunskapspotential inför eventuella fortsatta
antikvariska åtgärder. Målgrupp för
undersökningen är Länsstyrelsen och sökanden
Arkitektur & Film C J AB.

Topografi och fornlämningsmiljö
Området är beläget strax öster om kustvägen Visby
- Klintehamn och gränsar i väster till ett större
område med fritidsbebyggelse. I öster vidtar
låglänta skogsmarker. Den aktuella fastigheten
utgörs sedan ett antal år av ett hygge, idag med
tämligen hög undervegetation i form av gräs och
ormbunkar. Naturgeografiskt finns det ett par
områden som är tämligen högt belägna och som

Utredningen har omfattat en genomgång av
arkivmaterial gällande tidigare arkeologiska insatser
på platsen samt förekomsten av registrerade fynd.

Fig 2. Skogskartan visar områdets låglänta och sanka karaktär. Utredningen fokuserade på de högre belägna
partierna i nordost samt i väster, här markerade med grönt. ©Skogsstyrelsen
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om vi går tillbaka till bronsåldern, bildade ett näs ut
i Östersjön, medan större delen av fastigheten är
förhållandevis låg.

200 meter längre åt sydväst finns avslutningsvis ett
s.k. bevakningsobjekt, RAÄ Tofta 207, en lämning
med oklar funktion. Den består av ett ca 40x40
meter stort område med oregelbundna
stensamlingar som är ensamliggande eller ingår i
varandra. De har bedömts vara av ansenlig ålder
men enligt Fornsök rör det sig troligen inte om
röjningsrösen eller gravar.

Landskapet är att betrakta som ett utmarksområde
och hyser genomgående få fornlämningar och det
omgivande landskapet är i ringa grad uppodlat. En
skogskarta som visar på låglänta områden belyser
väl landskapets karaktär, där höjdskillnaderna
sedda i laserkartan förstärker bilden av ett område i
väster och ett mindre område i öster som möjliga
områden för fornlämningar. En typ av lämningar
som kan förekomma i denna landskapstyp och med
tanke på närheten till havet och den forntida
stranden, är framför allt gravar knutna till
bronsåldern. Nivån över havet, ca 10-15 meter, är
för låg för att kunna hysa stenåldersboplatser. En
annan typ av lämningar som kan förekomma är
anläggningar knutna till skogsbruket, då i första
hand tjärdalar och kolmilor.

Vetenskapliga frågeställningar
Uppdraget har utgått från vetenskapliga
frågeställningar som varit relativt lågt ställda med
tanke på områdets naturmässiga beskaffenhet och
kulturlandskapsmässiga karaktär som
utmarksområde. Fältinventering och sökschaktning
har inriktats på att se om fler lämningar kan finnas i
området, vilket som nämnts bedömt röra sig om
gravar eller anläggningar knutna till skogsbruket.
Resultat

På det nämnda forntida näset söder om
utredningsområdet finns en rad gravar från
bronsåldern vilka fungerat som synliga markeringar
ut mot havet. Ca 300 meter sydväst om det nu
aktuella planområdet finns en stor
bronsåldersgrav (RAÄ Tofta 113:1), bestående av
en stensättning, rund, 10-11 m diameter och 0,3 m
hög. I fornlämningsregistret beskrivs den på
följande sätt; Delvis övertorvad fyllning av 0,3-0,5 meter
stora klumpstenar. Delvis synlig kantkedja 0,2 -0,4 m hög av
0,4-1,0 m långa klumpstenar, av vilka en del är kantställda.
Kantkedjan är kraftigt skadad vid skogsavverkning (och
möjligen genom stentäkt). En 0,7 m stor sten från kantkedjan
i SÖ är uppbaxad på stensättningen. Intill NV kanten finns
en mängd spridda 0 ,4-1 m stora stenar, som sannolikt
tillhört anläggningen. Stensättningen är belamrad med torra
kvistar och träspiror. Beväxt med ett 10-tal unga granar.

Grävningen inleddes i områdets sydvästra del, med
schakt 3-6 som lades parallellt med 5-10 meters
mellanrum och som utgick från åsens högsta del
och ned till marken planade ut.
Markbeskaffenheten utgörs av ett jordtäcke med
växtlighet (0,1-0,2 m) ovanpå ett lager med grus
och mindre stenar samt en och annan gråsten.
Detta lager ersätts så småningom av ett lager med
finare grus, som framkom i den nedre delen av ett
av schakten. I den västra änden av schakt 4
påträffades en svag cirkelrund mörkfärgning, ca 0,2

Ca 300 meter sydväst om ovan nämnda
stensättning finns ytterligare fyra gravar (RAÄ Tofta
86:1-4), vilka alla bör räknas till bronsåldern. Ca
400 m norr om nu aktuellt område påträffades vid
byggandet av en sommarstuga 2004 en vikingatida
silverskatt, men också gropar, härdar och
mörkfärgningar, som genom
C14 även dessa kunde dateras till bronsåldern.
Fig 3. Schaktning av schakt nr 5.
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Fig 4. Gula streck markerar de schakt som grävdes inom utredningsområdet. Samtliga låg på markerade höjdlägen
som avtecknas tydligt på kartan.

meter i diameter, ca 0,4 meter under markytan. Det
gick inte att få ut någon information från
schaktprofilen. Djupet på mörkfärgningen var
endast någon centimeter, så bedömningen är att det
rör sig om bottnen på en liten nedgrävning eller
från någon tidigare växtlighet på platsen. I övrigt
påträffades inget av intresse.

tidigare växtlighet. Insatsen har förstärkt intrycket
av att området fungerat som utmark under en lång
tid av historien, med få kulturspår som följd. Något
som ytterligare förstärks av områdets låglänta och
sanka natur.

Därefter gjordes två schakt över de låga, men
markerade vallar som går i nord-sydlig riktning i
terrängen. Genom att lägga schakten i väst-östlig
riktning skapades en profil över samtliga tre vallar.
Jordlagret hade ungefär samma tjocklek som i den
västra delen, men under detta var det finkornig vit
sand som fortsatte ned till sterilt djup. Schakten
innehöll inget av antikvariskt intresse.
Sammanfattning
Sökschaktningen har inte lett till att några
anläggningar, föremål eller annat av intresse
påträffats. En svag mörkfärgning i schakt 4 kan vara
ett spår av en tidigare nedgrävning eller möjligtvis
!6

Fig 5. Utsikt från åsen i väster mot norr. I bildens nedre del syns schakt 5. Bilden visar hur marken sluttar ut från åsen
mot den låglänta delen i öster.

Utvärdering av resultat i förhållande till
undersökningsplan
Syftet med utredningen har varit att genom
fältinventering/kart- och arkivstudier samt
provschaktning fastställa om fornlämning kommer
att beröras av de planerade åtgärderna.
På förhand betraktades det inte särskilt sannolikt att
några hittills okända lämningar skulle upptäckas
under utredningens gång och efter avslutad
sökschaktning bekräftades intrycket av att området
fungerat som utmark och avsatt få kulturspår. Tack
vare avsaknaden av lämningar gick schaktarbetet
betydligt fortare och rapportarbetet något fortare
än beräknat. Övriga moment har genomförts i
enlighet med den fastställda tidsplanen och har följt
den uppställda undersökningsplanen samt
kostnadsberäkningen utan avvikelser.

Fig 6. Diffus mörkfärgning i schakt 4.
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Bilaga 1. Schakttabell
Nr.

Längd (m)

Orientering

Koordinater

1

8

SV-NO

N 6374570 E 687976, N 6374567 E 687969

2

20

NV-SO

N 6374583 E 687939, N 6374573 E 687954

3

7

NV-SO

N 6374549 E 687711, N 6374553 E 687704

4

10

NV-SO

N 6374543 E 687712, N 6374546 E 687703

5

8

NV-SO

N 6374539 E 687703, N 6374533 E 687715

6

8

SV-NO

N 6374525 E 687714, N 6374520 E 687706

7

7

SV-NO

N 6374508 E 687710, N 6374518 E 687717

8

8

SV-NO

N 6374501 E 687714, N 6374506 E 687722

Grop?

N 6374546 E 687705

Fig 7. Schakt nr 2 sett från öster.
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1

Inledning
Bergab har med anledning av detaljplanearbetet för fastigheten Tofta Krokstäde
1:51, Gotland, utrett eventuell påverkan på två närliggande nyckelbiotopklassade
sumpskogar vid planerad byggnation av 25–28 småhus på fastigheten.
En lämplig lösning för planområdets dagvattenhantering, som bedöms klara de
prognostiserade klimatförändringar som Gotlands har att vänta i form av ökad
årsmedelnederbörd, intensivare nederbörd och en ökad medeltemperatur har också
föreslagits.

2

Områdesbeskrivning
Fastigheten Tofta Krokstäde 1:51 (Figur 1) är belägen i området Tofta Södra på
västra Gotland, 20 km söder om Visby. I planprogrammet för Tofta-området från
2006 pekas området ut som ett lämpligt utbyggnadsområde till befintlig
bebyggelsestruktur, där ”Bebyggelse på naturtomt i skog” ska utgöra den
övergripande karaktären för de planerade 25–28 småhusen. Tidigare skog på
fastigheten har avverkats och i dagsläget utgörs området av ett hygge som
avgränsas av befintlig bebyggelse i nordväst och av angränsande skogsområden i
sydöst och nordöst. Det angränsande skogsområdet i nordöst utgörs till viss del av
två mindre sumpskogar (0,2 ha vardera), registrerade som nyckelbiotoper av
Skogsstyrelsen (Figur 1). Sumpskogarna har höga skogliga naturvärden och är
beroende av en fuktig miljö. Efter platsbesök konstaterades att fastigheten och
omkringliggande mark utgörs av relativt flack terräng, med små topografiska
nivåskillnader. Fastigheten har en svag lutning i sydostlig riktning, där områdets
högsta punkter ligger nordväst inom fastigheten.
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Krokstäde 1:51

Figur 1 Tofta södra, där fastigheten Tofta Krokstäde 1:51 och de två nyckelbiotopsklassade
sumpskogarna presenteras i rött.

Enligt jordartskartan för området (SGU, 2018a) utgörs en liten del av området
nordväst om fastigheten av berg i dagen (sedimentär berggrund), medan fastigheten
och angränsande skogsområden mestadels utgörs av svallsediment i form av grus
och sand. Områdets östligaste delar utgörs av moränlera. Jorddjupet i området är
generellt sett litet med lokala variationer på 0–3 m till berggrund (SGU, 2018b). De
ofta tunna jordlagren skapar begränsade förutsättningar för grundvattenbildning i
jord. Grundvattenbildningen till berggrunden beror av bergets spricksystem, vilka
kan variera kraftigt. Vanligt är dock att vattenförande sprickor och
grundvattenmagasin är små vilket genererar en begränsad grundvattenbildning.
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Den årliga nederbörden för området för ett normalår är 600 mm/år varav 350 mm/år
återgår till atmosfären genom avdunstning (SMHI, 2017). Resterande del av
nederbörden bildar ytvatten och grundvatten. Fastigheten ligger precis öster om en
vattendelare som sträcker sig parallellt med kustlinjen och delar Tofta i ett
delavrinningsområde vars vatten rinner direkt ut i havet och ett där vattnet rinner
inåt land innan det rinner ut i havet längre söderut, vid Västergarn. Det senare
delavrinningsområdet, inkluderar aktuell fastighet och är 20 km2 stort. Viktiga
hydrologiska element i närheten av fastigheten utgörs av två grävda diken som
löper längs fastighetens norra och östra gräns. Dessa diken är enligt uppgift från
fastighetsägaren gamla, även om datum saknas. Vid platsbesök var de västliga
delarna av diket längs den norra gränsen vattenfyllt, medan de östra delarna av
samma dike var torrare. Det östra diket var även det torrt.

3

Påverkan på sumpskogarna
Områdets avrinning förväntas följa områdets topografiska förhållanden i en
sydostlig riktning längs fastigheten. De diken som begränsar fastighetens norra och
östra sida leder bort vatten från fastigheten och området direkt norr om fastigheten,
men inte i den grad att de påverkar de sumpskogarna som ligger 100 m uppströms.
Dikena har också funnits i ett flertal år, varpå den eventuella påverkan dessa har på
området redan har skett. De planerade husen planeras inte ha källare. Inga andra
dränerande eller dämmande konstruktioner, som skulle kunna påverka sumpskogen
som ligger uppströms i avrinningsområdet, kommer heller att anläggas på
fastigheten.

4

Dagvattenhantering

4.1

Dagvattenhantering vid exploatering
Gotland har på vissa platser en begränsad grundvattentillgång, där klimat i
kombination med geologiska förutsättningar gör det svårare att magasinera
grundvatten. En stor del av nettonederbörden rinner av på ytan eller lagras i mindre
grundvattenmagasin under kortare tid för att sedan ledas vidare till Östersjön via
kanaler och diken (Länsstyrelsen i Gotlands län, 2018). Med bakgrund av detta
föreslås en öppen dagvattenlösning i form av ett lokalt omhändertagande av
områdets dagvatten, för att fördröja och även rena dagvattnet på plats.
I den föreslagna planskissen för bebyggelsen på fastigheten ingår gröna ytor och
natur som en del av förslaget. Dessa gröna ytor bedöms skapa förutsättningar för
infiltration av dagvatten. I planskissen redovisas en större grön yta i öster som
bedöms kunna nyttjas som översvämningsyta för att magasinera höga flöden vid
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häftiga skyfall. Vidare gör platsens låga topografiska läge den lämplig för detta
ändamål. Nederbörd som faller på tak föreslås att ledas via hängrännor och stuprör
ned till mindre stenkistor för att ge bra möjlighet för vidare infiltration ned i
berggrunden. Lokalgator på fastigheten kan doseras för att främja avrinning och
infiltration längs vägrenen.

4.2

Klimatanpassning för dagvattenhantering
Prognostiserade klimatförändringar för Gotlands län har genomförts av SMHI
utifrån två olika uppvärmningsscenarion, där RCP4.5 motsvarar 3 graders
uppvärmning och RCP8.5 motsvarar 5 graders uppvärmning till slutet av detta
sekel (SMHI, 2015). Resultatet för dessa scenarion förutspår att en ökad
årsmedelnederbörd, intensivare nederbörd och en ökad medeltemperatur kommer
att vara de klimatförändringar Gotland har att vänta. Prognosen visar att Gotlands
årsmedelnederbörd förväntas ha ökat med 20–30% vid slutet av seklet, vilket
motsvarar en ökning från 634mm/år till 760mm/år för RCP4,5 respektive
825mm/år för RCP8,5. Denna ökning tillsammans med en ökning av intensiv
nederbörd och en ökad lokal vintertillrinning som följd av mildare vintrar ökar
sammantaget risken för framtida översvämningar på Gotland.
Den lågpunktskartering för Gotlands län genomförd av SMHI (2015) har
identifierat en flödesväg för ytvatten genom fastigheten, där vatten förväntas rinna
under ett skyfall. Flödesvägen är inte tydlig nog att synas på topografiska kartor.
Eftersom fastigheten kommer att till största del bestå av tomt- och naturmark
kommer möjligheterna till infiltration vara relativt stora. Fastigheten lutar också
mot sydost i riktning mot skogsmark där vattnet tillåts infiltrera. Flödesvägen kan
också förstärkas eller omledas i samband med planeringen av fastighetens framtida
utformning.

5

Slutsatser
Sumpskogarna kommer inte att påverkas av byggnation på fastigheten Tofta
Krokstäde 1:51. Dagvattensituationen kan lösas, både nu och för framtida
klimatscenarion, genom ett lokalt omhändertagande av dagvatten och lämplig
planering av områdets framtida utformning. Lämpliga lösningar för
dagvattenhantering kan vara infiltration i omkringliggande gröna ytor, samt
infiltration av nederbörd från tak till berggrund via hängrännor och stuprör till
mindre stenkistor.
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-10

MBN § 89

MBN § 89

TOFTA KROKSTÄDE 1:51 - Ansökan om
upprättande av detaljplan - SAMRÅD

PLAN.2008.82001

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen förnyat uppdrag att
upprätta detaljplan för ovanstående fastighet för att pröva möjligheter till
bostadsbebyggelse. i enlighet med 5 kap 2 § Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900)
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat
2019-03-27, enligt 5 kap Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) inte krävs.

Sammanfattning

Området ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i Tofta Södra:s östra del,
cirka 20 km söder om Visby. Tidigare skog på fastigheten har avverkats. Planområdet
har sedan 1994 ingått i förslag till flera angränsande detaljplanearbeten, men har
antingen undantagits från antagande eller utgått på exploatörens begäran innan
antagande.
Syftet med planen är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelse
med ytterligare 28 fastigheter för bostadsändamål, som en komplettering till rådande
bebyggelsestruktur. Tomterna placeras kring befintliga vägar – som föreslås förlängas
genom planområdet – och en tillkommande vägslinga.
Minsta storlek på fastighet föreslås vara 1 300 m2. Varje fastighet får en begränsad
byggrätt med möjlighet att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader.
Egenskapsbestämmelser reglerar husens utformning. Naturmark med gångstigar
placeras centralt i området. Mot öster regleras all mark som naturmark. Den skogliga
karaktären ska utvecklas inom naturmarken, då den i dag i stort sett är avverkad.
Stigar genom området säkerställs.

Planuppdrag
Fastigheten har innefattats av flera uppdrag om planläggning. För att underlätta
kommande planhantering och minimera risken för otydlighet anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att ett förnyat uppdrag bör ges. En nystart innebär att
tidigare dokument och material i ärendet används som kunskapsunderlag. Ett förnyat
uppdrag påverkar inte redan undertecknat plankostnadsavtal daterat 2018-02-27.
Planen kommer att hanteras enligt PBL 2010:900 och förvaltningen bedömer att
detaljplanen är av en sådan art att den ska hanteras med standardförfarande. Miljö1 (3)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-10

MBN § 89

och byggnämnden antar detaljplanen enligt reglemente för miljö- och byggnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201903-27.
Bedömning

Syftet med planen är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelse
med ytterligare 28 fastigheter för bostadsändamål, som en komplettering till rådande
bebyggelsestruktur. Tomterna placeras kring befintliga vägar – som föreslås förlängas
genom planområdet – och en tillkommande vägslinga.
Naturmark med gångstigar omger bebyggelsen i norr och söder. Den skogliga
karaktären ska utvecklas inom naturmarken, då den i dag i stort sett är avverkad.
Stigar genom området säkerställs.
För att underlätta kommande planhantering och minimera risken för otydlighet anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att ett förnyat uppdrag ges.
Planen hanteras enligt PBL 2010:900. Förvaltningen bedömer att detaljplanen är av
en sådan art att den ska hanteras med standardförfarande. Miljö- och byggnämnden
antar detaljplanen enligt reglemente för Miljö- och byggnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201903-27 och rekommenderar Miljö- och byggnämnden att besluta om samråd.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Stina Wester, fysisk planerare. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen förnyat uppdrag att
upprätta detaljplan för ovanstående fastighet för att pröva möjligheter till
bostadsbebyggelse. i enlighet med 5 kap 2 § Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900)
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat
2019-03-27, enligt 5 kap Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) inte krävs.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2019-03-27
Planbeskrivning, 2019-03-27
Plankarta, 2019-03-27
2 (3)
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1475
1 juli 2019

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Nyttjanderättsavtal för ledning på region Gotlands mark
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förnyelse av avtal för befintlig ledning.

Sammanfattning

Staten har sedan 1960-talet en oljeledning nedlagd på region Gotlands mark i Visby.
Mellan staten och Visby stad finns ett nyttjanderättsavtal för oljeledningen tecknat
1968 som löpte ut 2016-06-30.
Ledningen är fortfarande i bruk och Fortifikationsverket har därför tagit fram förslag
på ett nytt 25-årigt nyttjanderättsavtal för vilket region Gotland får en engångssumma
om 7000 kr. Avtalet förlängs med 5 år åt gången om inte avtalet sägs upp senast 12
månader före avtalstidens utgång.
Ärendebeskrivning
Bedömning

Ledningen är befintlig och förvaltningen anser att avtalsförslaget kan accepteras.
Ersättningen på 7000 kr är ungefärligen jämförbart med regionens intrångsersättning
vid anläggande av VA-ledningar, som i sin tur grundar sig på ersättningsreglerna
enligt expropriationslagen.
Beslutsunderlag

Fortifikationsverkets förslag till avtal för nyttjanderätt, dnr 1948/2018-1, 2018-04-25
Avtal mellan staten och Visby stad 1968-04-11 – 1968-04-17
Tjänsteskrivelse 2019-07-01
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

Tjänsteskrivelse
TN 2018/2454
19 augusti 2019

Susanne Bjergegaard Pettersson

Tekniska nämnden

Avtal om förstärkt vattenförsörjning
Förslag till beslut

1. Tekniska Nämnden beslutar att underteckna ”Avtal om förstärkt
vattenförsörjning” mellan Cementa AB och Region Gotland.
2. Beslutet är omedelbart justerat.

Sammanfattning

Cementa bedriver täktverksamhet inom fastigheten Gotland Othem Österby 1:229
och har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet
i mål M 7575-17 (den ”Pågående Tillståndsprövningen”).
Den ansökta verksamheten kommer att påverka den kommunala grundvattentäkten
vid Dyhagen. I slutet av torrperioden bedöms grundvattennivån kunna bli 4 till 4,5
meter lägre i uttagsbrunnarna jämfört med dagens situation, vilket motsvara 8 150
m3. Detta medför en lägre kapacitet sommartid då vattenbehovet är som störst.
Av ansökan framgår att Cementa ska utföra kompensationsåtgärder avseende
dricksvattenförsörjningen.
Som kompensation har Cementa av sina förpliktelser jämlikt 31 kap. miljöbalken
förklarat sig villigt att till Regionen tillhandahålla dricksvatten i form av 300 000 m3
råvatten per år ur Spillingsmagasinet.
Tillhandahållandet av dricksvatten i form av 300 000 m3 råvatten per år ur
Spillingsmagasinet avses ske genom utbyggnad av Slite vattenverk, användande av
befintlig pumpstation i Spillingsmagasinet, utförande av en ledning mellan
Spillingsmagasinet och Vattenverket respektive mellan Spillingsmagasinet och
verksamhetsområdet för kalkstenstäkten på File hajdar samt utförande av ledning för
rejektvatten. Upprättande av det nya vattenverket och ledningar till detta finansieras
av Cementa.
Regionen, som bortsett från den minskade tillgången till dricksvatten i vattentäkten i
Slite ser positivt på den verksamhet som ansökts om inom ramen för den Pågående
Tillståndsprövningen, har tillstyrkt ansökan bland annat mot bakgrund av Cementas
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 2018/2454

utfästelse att ombesörja och i alla delar bekosta allt det som erfordras för att kunna
åstadkomma ett genomförande av ovan i alla dess delar i enlighet med vad som anges
i ” Avtal om förstärkt vattenförsörjning”, ”Bilaga 1 Teknisk precisering” och ”Bilaga
2 Nyttjanderättsavtal avseende vattenledning”.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att Cementa AB och Region Gotland ska ingå
ett avtal om kompensation i form av 300 000 m3 råvatten per år ur Spillingsmagasiet,
utbyggnad av Slite vattenverk, användande av befintligt pumpstation och ledningar
mellan Spillingsmagasiet och vattenverket respektive mellan Spillingsmagasinet och
File Hajdar samt utförande av ledning för rejektvatten.
Barn- och genusperspektiv

Påverkas inte av detta ärende
Landsbygdsperspektiv

Kompensationen i form av 300 000 m3 råvatten per år ger uppskattningsvis 240 000
m3 dricksvatten per år, vilket är 40 000 m3 mera än det som behövs för att förse Slite
försörjningsområde. Förutom att kompensationen kan ersätta dagens behov, så ges
möjlighet och förverkliga försörjning till norr/östra Gotland med vatten från Slite
vattenverk. Region Gotland har ett föreläggande från Länsstyrelsen och bilda
verksamhetsområde enligt lagen om allmänna vattentjänster 6§ i Hellvi - Hideviken
senast år 2025 för detaljplanerna 09-HEL-286, 09-HEL-326 och 09-HEL-258.
Föreläggandet behandlas i ärende TN 2018/215.
Ekonomisk konsekvensanalys

Investeringen iden nya anläggningen finansieras av Cementa. Driftkostnaden av
anläggningen är högre än dagens grundvattenverk, som fortsättningsvis kommer
används till maximal kapacitet. Det nya vattenverket kommer dock och skapa nya
möjligheter, ex att klara föreläggandet från Länsstyrelsen och fortsättningsvis ge
möjligheter för exploateringar i norr/östra Gotland.
Beslutsunderlag

Avtal om förstärkt vattenförsörjning.
Bilaga 1 Teknisk precisering
Bilaga 2 Nyttjanderättsavtal avseende vattenledning
Tjänsteskrivelse 2019-08-19
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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AVTAL OM FÖRSTÄRKT VATTENFÖRSÖRJNING
Detta avtal om förstärkt vattenförsörjning (”Avtalet”) har det datum som framgår nedan
träffats mellan:
Region Gotland, org.nr 212000-0803, med adress Visborgsallén 19, 621 50 Visby,
(”Regionen”); och
Cementa AB, org.nr 556013-5864, med adress Skolgatan 1, 624 22 Slite, (”Cementa”).
(vardera benämnd ”Part” och gemensamt ”Parterna”).
BILAGOR
1.

Teknisk precisering för vattenverk

2.

Nyttjanderättsavtal pumpstation m.m.

BAKGRUND
A.

Region Gotland är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen på Gotland.

B.

Cementa bedriver täktverksamhet inom fastigheten Gotland Othem Österby 1:229 och har
ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet i mål M 757517 (den ”Pågående Tillståndsprövningen”). Cementa har yrkat att tillståndstiden bestäms
till tjugo år från det att Cementa tagit tillståndet i anspråk.

C.

Cementa har idag tillstånd att från Spillingsmagasinet bortleda 657 000 m3 ytvatten/år för
processändamål.1 Spillingsmagasinet är ett centralt utjämningsmagasin, utsprängt i
märgelstenen med en magasineringskapacitet om cirka 450 000 m3. Cementa har i den
Pågående Tillståndsprövningen yrkat att detta tillstånd ska upphävas när det ansökta
täkttillståndet tas i anspråk och att länshållningsvatten från täkten, i stället för vatten ur
Spillingsån, ska överföras till Spillingsmagasinet. Vidare har Cementa yrkat tillstånd till
bortledning av 300 000 m3 råvatten från Spillingsmagasinet för den allmänna
vattenförsörjningen. Skälet är att som ett resultat av den fortsatta och utökade
täktverksamhet som avses med den Pågående Tillståndsprövningen kan vattentillgången i
Regionens vattentäkt i Slite komma att minska, varför Cementa som kompensation och
mot bakgrund av sina förpliktelser jämlikt 31 kap. miljöbalken förklarat sig villigt att
tillhandahålla Regionen dricksvatten i form av 300 000 m3 råvatten per år ur
Spillingsdammen.

D.

Tillhandahållandet av dricksvatten i form av 300 000 m3 råvatten per år ur
Spillingsmagasinet avses ske genom utbyggnad av Slite vattenverk (”Vattenverket”) i

1

Vattendomstolen vid Stockholms tingsrätts dom 2006-04-25 i mål M 27311-05 vari tillstånd bl. a. gavs för
utvidgning av Spillingsmagasinet
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enlighet med vad som framgår av Bilaga 1, användande av befintlig pumpstation i
Spillingsmagasinet, utförande av en ledning mellan Spillingsmagasinet och Vattenverket
respektive mellan Spillingsmagasinet och verksamhetsområdet för kalkstenstäkten på File
hajdar samt utförande av ledning för rejektvatten (tillhandahållandet och åtgärderna
benämns i det följande gemensamt för ”Projektet”).
E.

Regionen, som bortsett från den minskade tillgången till dricksvatten i vattentäkten i Slite
ser positivt på den verksamhet som ansökts om inom ramen för den Pågående
Tillståndsprövningen, har tillstyrkt ansökan bland annat mot bakgrund av Cementas
utfästelse att ombesörja och i alla delar bekosta allt det som erfordras för att kunna
åstadkomma ett genomförande av Projektet i alla dess delar i enlighet med vad som anges i
detta Avtal.

F.

I ljuset av ovan har Parterna enats om följande.

1.

VILLKOR FÖR AVTALETS GILTIGHET

1.1

Detta Avtal ska vara giltigt och bindande under förutsättning att Cementa erhåller
lagakraftvunnet tillstånd i den Pågående Tillståndsprövningen. Om det tillstånd som erhålls
avviker från vad Cementa nu ansökt om på ett sådant sätt att påverkan på
grundvattennivåerna i Regionens vattentäkt uteblir eller minskar i så väsentlig omfattning
jämfört med vad som idag förutses att det vore oskäligt att kräva att Cementa genomför
Projektet, ska Avtalet dock inte gälla. Cementa ska dock alltid vidta åtgärder för att tillse
att Regionen inte behöver ta ut vatten ur brunnarna vid Slite grundvattentäkt till lägre
nivåer än idag, på det sätt som framgår av punkt 4.2.2 nedan. Det nu sagda innebär inte att
Regionen avsäger sig rätten att få ersättning för eventuell annan/kvarstående skada på sina
intressen som följer av Cementas framtida verksamhet i den utformning som det erhållna
tillståndet medger.

1.2

Cementa ska inom två år efter erhållande av lagakraftvunnet tillstånd skriftligen meddela
Regionen huruvida Cementa kommer att ta tillståndet i anspråk. Förutsatt att Cementa tar
tillståndet i anspråk åtar sig Cementa att genomföra vad som anges nedan under punkten 2.
För det fall Cementa inom samma tid skriftligen meddelar att tillståndet inte tas i anspråk
eller inte lämnar något skriftligt meddelande saknar Cementa rätt att ta tillståndet i anspråk
men åvilar inte heller annat ansvar under detta Avtal Cementa.

2.

CEMENTAS ÅTAGANDEN INOM RAMEN FÖR PROJEKTET

2.1

Cementa ska leda om Spillingsån så att denna inte längre försörjer Spillingsmagasinet med
vatten. Cementa ska leda länshållningsvatten från täkten på File hajdar till
Spillingsmagasinet. Åtgärderna sker i syfte att förbättra vattenkvaliteten i magasinet.

2.2

Cementa ska ge Regionen rätt att med befintlig pumpstation bortleda råvatten ur
Spillingsmagasinet för den allmänna vattenförsörjningen. Efter ett par års uppfyllnad av
magasinet kommer uttagen volym att kunna uppgå till minst 300 000 m3 per år.

2.3

För att Regionen ska klara efterfrågan på dricksvatten under sommarmånaderna (juni–
augusti) ska Cementa säkerställa att uttagsvolymen är 120 000 m3 per den 1 juni varje år.

2.4

Cementa ska tillhandahålla erforderlig extern projekteringskompetens till Regionen, som
svarar för projekteringen av utbyggnad av Vattenverket i enlighet med Bilaga 1. Så snart
Regionen har färdigställt och Parterna godkänt projekteringen (sådant godkännande ska ej
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oskäligen vägras, villkoras eller fördröjas) ska Cementa snarast söka bygglov för
utbyggnad av Vattenverket baserat på den godkända projekteringen.
2.5

Projektet ska, såvitt Cementa råder över saken, vara färdigställt och möjligt att ta i anspråk
inom 24 månader från det att tillståndet i den Pågående tillståndsprövningen har vunnit
laga kraft och bygglov för Vattenverket beviljats.

2.6

Upphandlingen av de entreprenader som omfattas av Projektet ska ske på
marknadsmässiga och sedvanliga villkor för åtgärder som omfattas av Projektet samt även
innefatta en rätt för Cementa att överlåta entreprenadkontraktet(en) till Regionen på de
villkor som framgår i det följande. Ledningen mellan File hajdar-täkten och
Spillingsdammen ska Cementa låta anlägga separat och självständigt, utanför de
entreprenadavtal som ingås avseende Projektet i övrigt.

2.7

I och med att entreprenaden(erna) godkänns vid slutbesiktning ska Regionen automatiskt
inträda som beställare, och därmed överta alla rättigheter och förpliktelser som tillkommer
beställaren enligt entreprenadkontraktet(en). Överlåtelsen ska ske vederlagsfritt och under
förutsättning att Cementa fullgjort allt som åvilar beställaren under kontrakten. I händelse
av kvarstående förpliktelser för beställaren enligt kontrakten vid tiden för godkänd
slutbesiktning ska överlåtelsen ske när Cementa fullgjort, eller genom överenskommelse
med Regionen åtagit sig att fullgöra, sådan utestående förpliktelse. Cementa ska till
undvikande av missförstånd inte ha något underhålls- eller driftsansvar för de
entreprenader som omfattas av Projektet. Det följer av punkt 2.6 att det som anges i denna
punkt 2.7 inte gäller ledningen mellan File hajdar-täkten och Spillingsdammen, vilken
Cementa ska anlägga, äga, driva och fullt ut ansvara för.

2.8

Parterna är överens om att Regionen redan från ledningens anläggande ska äga
vattenledningen mellan Spillingsmagasinet och Slite vattenverk samt, i förekommande fall,
rejekvattenledningen om denna helt eller delvis anläggs på Cementas fastighet. Samtidigt
som Regionen inträder som beställare enligt punkt 2.7 ovan ska Regionen automatiskt och
vederlagsfritt överta även äganderätten till de övriga anläggningar som omfattas av
entreprenadkontrakten. Avseende ledningar på Cementas mark ska Cementa och Regionen
inför entreprenadarbetenas inledande träffa ett nyttjanderättsavtal enligt Bilaga 2
(nyttjanderättsavtalets kartbilaga att färdigställas när ledningssträckningen är beslutad).

2.9

Cementa äger och ska fortsatt äga pumpstationen i Spillingsmagasinet. Under avtalstiden
ska Regionen svara för drift och underhåll av pumpstationen. Cementa ska lämna Regionen
den tekniska information och dokumentation som behövs för detta. Regionen får när som
helst tillträda pumpstationen för tillsyn, underhållsåtgärder m.m. Cementa ska bekosta
sådana större utbyten av utrustning som inte är del av det löpande underhållet (dock inte
om utbytet föranleds av att Regionen förfarit oaktsamt).

2.10

Cementa ska på egen bekostnad utföra Projektet och inte vara berättigad till någon
ersättning från Regionen för de åtgärder som framgår av punkt 2.1–2.9 ovan. Till
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undvikande av missförstånd ska dock Regionen inte vara berättigad till någon ersättning
för fullgörandet av sina förpliktelser enligt detta Avtal.
3.

REGIONENS ÅTAGANDEN INOM RAMEN FÖR PROJEKTET

3.1

Regionen är skyldig, och godtar i och med träffandet av detta Avtal, att inträda i Cementas
ställe såsom beställare i de entreprenadkontrakt som omfattas av Projektet enligt vad som
framgår av punkt 2.6–2.8 ovan.

3.2

Regionen ska hålla Cementa skadelöst för eventuella krav från tredje man till följd av
Projektet som riktats eller riktas mot Cementa i dess egenskap av beställare för tiden innan
överlåtelse enligt punkt 2.7 ovan skett, dock ej i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet
ifrån Cementas sida. Eventuellt förseningsvite för entreprenaderna ska till undvikande av
missförstånd tillkomma Regionen.

4.

PARTERNAS GEMENSAMMA ÅTAGANDEN

4.1

Genomförande av Projektet m.m.

4.1.1

Regionen och Cementa med respektive tekniska konsulter har genom löpande dialog och
särskilt vid möte den 13 mars 2019 gått igenom underlaget för bedömningen av påverkan
på Tingstäde träsk och grundvattentäkten i Slite. Parterna är nöjda med vad som
framkommit och anser med avseende på den Pågående Tillståndsprövningen att eventuella
kvarstående tekniska och hydrologiska frågeställningar bör kunna klaras ut direkt Parterna
emellan.

4.1.2

Båda Parter ska i god anda medverka till genomförandet av åtgärderna i detta Avtal och i
detta syfte vidta de skäliga åtgärder som ligger inom deras respektive befogenhet. Parterna
är överens om att en lösning för att nyttiggöra länshållningsvattnet från File hajdar för
allmän vattenförsörjning är lika nödvändig för Cementas långsiktiga närvaro i Slite, som
för Regionens ansvar för den allmänna vattenförsörjningen.

4.1.3

Parterna ska gemensamt och i samråd planera entreprenaden för utbyggnad av
Vattenverket, bl.a. vad avser arbetsmiljö och fastställande av APD-plan
(arbetsplatsdispositionsplan). Regionen ska så långt skäligt och möjligt medverka till
planering, upphandling och genomförande av de arbeten som Cementa ska utföra inom
Projektet, t.ex. vad avser upplåtelse av och tillträde till mark, fastigheter, etablering och
anläggningar. Regionen äger inte rätt att rikta skadeståndsanspråk mot Cementa eller mot
Cementas entreprenörer till följd av arbeten, åtgärder, eller störningar i driften av
Vattenverket, som utförs eller inträffar som en skälig och naturlig följd av genomförandet
av Projektet. Det föregående ska, i förhållande till Cementa, inte gälla i händelse av uppsåt
eller vårdslöshet från Cementas sida.

4.1.4

Parterna är införstådda med att de inte helt råder över vid vilken tidpunkt Projektet är
genomfört eller när Regionen kan ta det tillbyggda Vattenverket i reguljär drift. Parterna
ska gemensamt verka för att denna tidpunkt infaller så snart som möjligt, och därvid bland
annat ha målsättningen att Projektet färdigställs tidigare än vid utgången av de 24 månader
som anges i punkt 2.5 ovan.

4.1.5

Parterna är ense om att en förutsättning för tidplanen för Projektet är att vattennivån i
Västra brottet måste nå en viss höjd (-26 m) för att säkerställa att tillgången på
processvatten är tillräcklig.
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4.1.6

Parterna har med stöd av framtagen rättsutredning gjort bedömningen att Projektet inte är
upphandlingspliktigt enligt lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
eller lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

4.2

Åtgärder om Projektet inte kan genomföras

4.2.1

Om nödvändiga tillstånd för att genomföra Projektet inte erhålls ska Parterna skyndsamt
efter det att detta förhållande står klart, inleda arbete med att identifiera och genomföra en
annan lösning för att nå en motsvarande förstärkning av vattenförsörjningen i Sliteregionen
som Projektet ger (en ”Alternativlösning”). Parterna är överens om följande riktlinjer för
detta arbete.

4.2.2

(a)

Endera Part som anser att det står klart att Projektet inte kan genomföras inom fem
år från det att Cementa tar det nya täkttillståndet i anspråk, har rätt att påkalla möte
med den andre Parten avseende detta.

(b)

Inom sex månader från det att Parterna är överens om att Projektet inte kan
genomföras inom i punkten (a) angiven tid, ska de gemensamt besluta vilken eller
vilka Alternativlösningar som ska utredas och i vilken ordning. Utredningen ska
därefter utan dröjsmål genomföras.

(c)

Regionen ska i skälig utsträckning bistå Cementa med relevant information och
dokumentation under utredningen, men arbetet ska bekostas och utföras av
Cementa och av Cementa anlitade konsulter.

(d)

Vilka Alternativlösningar som ska utredas beror på av vilket skäl Projektet inte
kunnat genomföras. Parterna bedömer vid tecknandet av detta Avtal att relevanta
Alternativlösningar att utreda kan vara att hantera bortledning från
Spillingsdammen till Slite vattenverk genom en anmälan till tillsynsmyndigheten
om bortledning av 200 000 m3 vatten, att anlägga ett nytt magasin på annan plats
(istället för Spillingsmagasinet), att infiltrera länshållningsvatten och/eller att
uppföra ett vattenverk på annan plats (än Slite vattenverk). Avsikten är att
alternativlösningarna ska fokusera på ett utnyttjande av grundvatten omkring Slite
inklusive länshållningsvatten från File hajdar-täkten.

(e)

När Parterna har enats om en utifrån resultat och kostnad lämplig
Alternativlösning, ska de träffa ett avtal om genomförande av denna.
Genomförandet ska som utgångspunkt följa samma principer som gäller för
Projektet, dvs. att Cementa genomför och bekostar åtgärden och därefter
överlämnar äganderätten och allt ansvar för drift, underhåll m.m. till Regionen.

Om Parterna trots ansträngningar inte kan identifiera någon lämplig Alternativlösning ska,
i sista hand, följande gälla. Cementa ska utan dröjsmål utreda och vidta åtgärder som
åtminstone kompenserar för den påverkan som den ansökta utökningen av File hajdartäkten beräknas ge upphov till. Med detta avses att tillse att Regionen inte behöver ta ut
vatten ur brunnarna vid Slite grundvattentäkt till lägre nivåer än idag. Om ingen lämpligare
åtgärd kan identifieras ska Cementa, under juni–augusti varje år under Avtalets
giltighetstid, bekosta tillkommande driftskostnader för produktion av 8 150 m3 vatten i
antingen Kvarnåkershamn, Fårösund eller annat av Region Gotland utsett vattenverk samt
transport av vattnet till vattenverket i Slite. Skulle situationen uppstå att Region Gotland
saknar förutsättningar att ta ut dessa 8 150 m3 i någon av sina vattentäkter så ska Cementa
på annat sätt transportera samma volym vatten till vattenverket i Slite. Det senare avser
transport med lastbil eller båt och lastbil från annat geografisk område än Gotland.
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5.

OFÖRUTSEDD SKADA

5.1

Om den Pågående Tillståndsprövningen leder till ett lagakraftvunnet tillstånd bör tiden för
oförutsedd skada i enlighet med Cementas yrkande bestämmas till tjugo år från
arbetstidens utgång.

5.2

I fråga om täktverksamhetens påverkan på Tingstäde träsk är Parterna överens om att varje
skada utöver den som Cementa har bedömt i tillståndsmålet är att betrakta som en
oförutsedd skada.

5.3

I fråga om täktverksamhetens påverkan på Slite vattentäkt har Cementa i den Pågående
Tillståndsprövningen angett att brunnarna kommer att påverkas genom sänkta
grundvattennivåer under sommaren, främst i slutet av torrperioden (juli-augusti), och att
grundvattennivån i brunnarna kommer att sjunka om inte uttaget under denna period
minskar. År 2041 (fullt utbruten täkt) skulle en sådan minskning behöva uppgå till cirka
8 000 m3.

5.4

Parterna är i fråga om punkt 5.3 överens om att varje skada utöver den som Cementa har
bedömt i tillståndsmålet är att betrakta som en oförutsedd skada.

5.5

En förutsättning för att Regionen avseende Slite vattentäkt ska få göra en framställan om
oförutsedd skada till mark- och miljödomstolen enligt 24 kap. 18 § miljöbalken är att det
kan göras antagligt att påverkan på Slite vattentäkt innebär att uttaget under hela året
minskar med ytterligare 100 000 m3 eller under juni-augusti minskar med ytterligare
16 000 m3. Det som anges i denna punkt 5.5 förutsätter att Cementa fullgjort sina
skyldigheter avseende Projektet.

6.

AVTALETS UPPHÖRANDE

6.1

Detta Avtal gäller så länge som Cementas lagakraftvunna tillstånd till fortsatt och utökad
täktverksamhet gäller i enlighet med vad som anges i domen i den Pågående
Tillståndsprövningen. Av punkt 1.1 ovan följer att Avtalet inte gäller om tillstånd inte
erhålls eller Cementa inte tar tillståndet i anspråk.

6.2

Det åligger Cementa att i god tid och senast tre år innan tillståndet upphör att gälla
skriftligen underrätta Regionen om huruvida bolaget avser söka tillstånd till fortsatt
täktverksamhet eller inte och förutsättningarna för fortsatt tillhandahållande av dricksvatten
ur Spillingsmagasinet.

6.3

Parterna ska inför Avtalets upphörande gemensamt och i god anda undersöka
möjligheterna att fortsätta tillhandahållande av dricksvatten ur Spillingsmagasinet till
Vattenverket i syfte att träffa en ny överenskommelse.

7.

ÖVRIGT

7.1

Eventuella tillägg till eller ändringar i detta Avtal ska upprättas skriftligen och
undertecknas av båda Parter för att vara gällande.

7.2

Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol.

7(7)

Detta Avtal har upprättats i två (2) exemplar varav Parterna tagit var sitt.

Ort och datum:

Ort och datum:

REGION GOTLAND

CEMENTA AB

______________________
Karl-Johan Boberg
ordf. Tekniska nämnden

______________________

Bilaga 1

Sida 1 av 1

Skallkrav m.m.
Som framgår av avtalets huvuddel ska Cementa tillse att ett uttag av 300 000 m3/år
råvatten i Spillingsdammen är möjligt, varvid volymen råvatten i dammen per den 1 juni
varje år ska vara minst 120 000 m3. Funktionskraven nedan utgår ifrån detta och att
vattenverket ska kunna leverera:
a) vatten som uppfyller de vid var tid gällande kvalitetskraven för dricksvatten som
återfinns i Livsmedelsverkets författningssamling, f.n. SLVFS 2001:30, senast
ändrad genom LIVSFS 2017:2; och
b) vatten med tillräcklig flödeskapacitet, såväl över året som momentant, inte minst
under de 100 dygnen sommartid då efterfrågan är som störst.
För att möjliggöra detta ska vattenverket kunna:
a) producera 40 m3/h permeat (det renade vatten som passerat membranen);
b) blanda detta permeat med 40 m3/h grundvatten från regionens grundvattentäkt på
File hajdar;
c) desinficera allt dricksvatten (80 m3/h) inne i det nya vattenverket; och
d)

fungera med och i alla delar vara anpassat i tekniskt och funktionellt hänseende
till Regionens övriga verksamhet för vattenförsörjning, så även med avseende på
drift och underhåll.

Sammantaget utgör dessa fyra krav de av parterna överenskomna Skallkraven för
vattenverket.
Det är i dagsläget okänt hur rent råvattnet i Spillingsdammen kommer att vara. Det beror
på att ingen idag vet dels hur stor del av vattenvolymen som kommer att bestå av
grundvatten, dels hur rent vatten som det i miljöbalkstillståndet kommer att ges
förutsättningar för att överleda från kalkstenstäkten på File hajdar till Spillingsdammen.
Det är i dagsläget därför inte möjligt att i detalj bestämma/projektera vilka
reningsprocesser som kommer att behövas samt vilken omfattning/kapacitet dessa
behöver ha för att klara Skallkraven ovan. Parterna är införstådda med detta och bedömer
det heller inte som nödvändigt med tanke på den enighet som råder om Skallkraven.

BILAGA 2

NYTTJANDERÄTTSAVTAL AVSEENDE VATTENLEDNING M.M.
Mellan:
Cementa AB, org.nr 556013-5864 (”Cementa”); och
Region Gotland, org.nr 212000-0803 (”Regionen”),
vardera benämnd ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

LEGAL#18203847v3

BAKGRUND
A.

Cementa äger fastigheten Gotland Othem Österby 1:229 (”Fastigheten”).

B.

Cementa har ansökt om tillstånd till fortsatt och utökad täkt av kalksten vid bolagets täkt i
Slite (”Miljötillståndet”). Ansökan avser tjugo års verksamhet från det att tillståndet tas i
anspråk, vilket väntas bli år 2021. Inom ramen för ansökan har Cementa erbjudit sig att
kompensera Regionen för påverkan på den kommunala grundvattentäkten vid Slite.
Parterna har överenskommit att detta ska ske genom utbyggnad av Slite vattenverk och
bortledning av vatten från Spillingsmagasinet till vattenverket. Vattenledningen mellan
pumpen i Spillingsdammen och vattenverket kommer delvis att ligga på Fastigheten.
Parterna har därför ingått detta nyttjanderättsavtal (”Avtalet”).

1.

UPPLÅTELSE

1.1

Cementa upplåter härmed rätt för Regionen att anlägga och bibehålla vattenledning och
fiberkabel för nivåmätning, inom det område som framgår av kartan i Bilaga 1.
Nyttjanderätten omfattar både vattenledning mellan Spillingsdammen och Slite vattenverk
och rejektvattenledning från vattenverket. Upplåtelsen innefattar rätt för Regionen att
tillträda Fastigheten för tillsyn och underhåll av ledningarna och kabeln.

1.2

Upplåtelsen är vederlagsfri.

2.

AVTALSTID

2.1

Detta Avtal gäller från dess undertecknande och till och med den dag Miljötillståndet
upphör att gälla. Uppsägning ska ske minst tolv månader före avtalstidens utgång. Om
Avtalet inte sägs upp förlängs det med två år i taget, varvid tolv månaders uppsägningstid
ska gälla även efter varje sådan förlängning.

2.2

Utan att det påverkar vad som anges i punkt 2.1 ovan, noteras att Parterna avser att, när
tiden för Miljötillståndets upphörande närmar sig, gemensamt och i god anda undersöka
möjligheterna att fortsätta tillhandahållande av dricksvatten ur Spillingsmagasinet till Slite
vattenverk även efter det att Miljötillståndet löpt ut.
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3.

INSKRIVNING
Detta Avtal får inskrivas i fastighetsregistret.

4.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

4.1

Regionen svarar för ledningens drift och underhåll.

4.2

Regionen åtar sig att inte utan Cementas godkännande ansöka om ledningsrätt eller servitut
avseende ledningen.

4.3

Vid Avtalets upphörande ska Regionen bortforsla ledningen och fylla igen schaktet.

4.4

Ingendera Part har rätt till ersättning som följd av att detta Avtal sägs upp enligt punkt 2.1
ovan.

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.

Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

CEMENTA AB

REGION GOTLAND

________________________
Namn:

_______________________
Namn:

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2016/2529
21 augusti 2019

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Vattenförsörjningen på södra Gotland och beslut om att
anslutningsbegränsning inom verksamhetsområde
Förslag till beslut

1. Tekniska Nämnden beslutar om att häva tidigare fattat beslut om stopp för
anslutningar till det allmänna ledningssystemet inom verksamhetsområden
för vatten. Det område där beslutet hävs utgörs av Sproge, Silte, Hablingbo,
Havdhem, Näs, Grötlingbo, Fide, Öja, Vamlingbo, Hamra, Eke, Alva,
Hemse, Rone, Burs och Ardre på södra Gotland. I övriga socknar med
anslutningsstopp gäller fortsatt stopp för anslutning till vattenledningssytemet
till dess vattenförsörjningen säkrats.
2. Beslutet är omedelbart justerat.

Sammanfattning

Under juni månad 2019 driftsattes södra Gotlands bräckvattenverk och verket
försörjer numera ledningsnätet med dricksvatten från Kvarnåkershamn till
Nisseviken och från Kvarnåkershamn till Hemse och Burgsvik via Alva.
Teknikförvaltningen föreslår därför att Tekniska Nämnden besluta att från 1 oktober
delvis häva tidigare fattat beslut om stopp för anslutningar till det allmänna
ledningssystemet inom verksamhetsområden för vatten. Det aktuella området som
föreslås få ansluta är Sproge, Silte, Hablingbo, Havdhem, Näs, Grötlingbo, Fide Öja,
Vamlingbo, Hamre, Eke, Alva, Hemse, Rone, Burs och Ardre på södra Gotland.

Bedömning

Vattensituationen på södra Gotland har varit ansträngd under ett flertal år och nådde
en nivå 2016 som gjorde att tekniska nämnden med stöd i Vattentjänstlagens 17§
sade nej till ansökningar om anslutning av fastigheter inom ett verksamhetsområde
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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 2016/2529

söder om Tofta till dess att söder Gotlands bräckvattenverk i Kvarnåkershamn är
driftsatt och försörjer ledningsnätet med dricksvatten (§ 229 2016-11-16).
Somrarna 2016, 2017, 2018 och 2019 har kännetecknats av vattenbristen och endast
klarades av med annonskampanj, en rad restriktioner såsom bevattningsförbud på
hela Gotland och delvis trycksänkningar samt en vilja hos både Gotlänningar och
hitresta att bidra till att situationen klarades av. Vattenbristen klarades av till en
kostnad av att nivåerna i våra vattentäkter inte kunnat återhämta sig. Vi ser en
påtaglig risk för att vattenbristen fortsätter även sommaren 2020 och åren därefter.
Under juni månad 2019 driftsattes södra Gotlands bräckvattenverk och verket
försörjer numera ledningsnätet med dricksvatten från Kvarnåkershamn till
Nisseviken och från Kvarnåkershamn till Hemse och Burgsvik via Alva.
Teknikförvaltningen föreslår därför att Tekniska Nämnden besluta att från 1 oktober
häva tidigare fattat beslut om stopp för anslutningar till det allmänna
ledningssystemet inom verksamhetsområden för vatten. Det aktuella området som
föreslås få ansluta omfattas av Sproge, Silte, Hablingbo, Havdhem, Näs, Grötlingbo,
Fide Öja, Vamlingbo, Hamre, Eke, Alva, Hemse, Rone, Burs och Ardre på södra
Gotland.
Barn- och genusperspektiv

Påverkas inte av detta ärende
Landsbygdsperspektiv

Positivt för landsbygden och kunna få exploatera.
Ekonomisk konsekvensanalys

Positivt för Region Gotland och få möjlighet till nyanslutningar och därmed intäkter
till täckning av kostnader.
Beslutsunderlag

TN § 229 2016-11-16
Tjänsteskrivelse 2019-08-21

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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