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Ärendenummer Information
2019/46

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 19 augusti 2019

TNau/TN September 2019

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
September 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

FFU ut

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Ä

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Nov
2019

TN

Dec 2019

Ä

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Nov
2019

TN

Dec 2019

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Ramavtal

TKF

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Jan
2020

TNau

Mars/April
2020

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

Sept
2019

TNau el TN

Okt 2019

Ramavtal

TKF

Oklart

TNau el TN

Oklart

Lickershamn VR

Entreprenad

TKF

Juni
2019

TNau

Sept 2019

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

Aug
2019

TN

Okt 2019

Lakvattenhantering SBR
Visby deponi

Entreprenad

TKF

Aug
2019

TNau

Okt 2019

Kvarteret Brodösen

Entreprenad

TKF

Okt
2019

TN

Nov 2019

VA-utbyggnad Västerhejde / Hallbros

Entreprenad

TKF

Aug
2019

TNau

Okt 2019

VA-utbyggnad Othem –
Slite

Entreprenad

TKF

Aug
2019

TNau/TN

Okt 2019

Ny entre reception IFO

Entreprenad

TKF

Okt
2019

TNau

Dec 2019

Avfallshämtning

Entreprenad

TKF

Aug
2019

TNau

Dec 2019

Ramavtal projektledare
bygg
Ä

Ä

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar

Ä
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

El-sakkunnig
X

Generalkonsult för
Visborgsområdet

Entreprenad

TKF

Juli
2019

TNau

Sept 2019

Ramavtal

TKF

Juni
2019

TN

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 2018/320
7 augusti 2019

Anders Wahlund

Tekniska nämnden

12516 Reservoar och pumpstation i Lickershamn
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Teknikförvaltningens
förslag anta anbudet från: XXX
Ovanstående beslut förklaras omedelbart justerat.
Tekniska nämndens arbetsutskott begär finansiellt igångsättningstillstånd hos
regionstyrelsen.

Sammanfattning

Kvalitén och tillgången på vatten i Lickershamn har under en längre period varit dålig
och begränsad. För att tillfälligt lösa det akuta behovet av vatten har en tankvagn
ställts upp som säkerställer vattenbehovet i hamnområdet.
Vattenkvalitén i Stenkyrka har länge varit dålig.
För att långsiktigt lösa vattenförsörjningen i området behövs en större reservoar som
löser vattentillgång och vattenkvalitet. Reservoaren kommer även att möjliggöra
anslutning av nya abonnenter i hamnområdet och till de högre belägna fastigheterna
som ej är anslutna i dagsläget samt säkra vattenkvalitén och vattentillgången i
Stenkyrka.
Entreprenaden genomförs som en totalentreprenad.

Bedömning

Upphandlingen påbörjades våren 2019 och förfrågningsunderlaget publicerades den
9 juli 2019.
Förslag till tilldelningsbeslut är genomfört enligt lag om upphandling inom
försörjningssektorerna (LUF).
Upphandlande myndighet: Region Gotland (202000-0803).
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/320

Från det att upphandlande myndighet meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut,
inträder en avtalsspärr där myndigheten inte får teckna avtal. Avtalsspärren gäller från
och med 2019-09-04 till och med 2019-09-16. Avtal kommer tidigast att tecknas
2019-09-17.
Teknikförvaltningen ges i uppdrag att teckna avtal med den antagna parten.
Barn- och genusperspektiv

Inget barnperspektiv finns identifierat
Landsbygdsperspektiv

Åtgärden medför att VA inte längre är ett hinder för att häva byggstoppet i
Lickershamn och Stenkyrka.
Ekonomisk konsekvensanalys

Att långsiktigt kunna ansluta flera abonnenter medför att kostnaderna för drift och
underhåll slås ut på flera abonnenter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-08-07
Presentation på sammanträde

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2536
23 augusti 2019

Patrik Viggeby

Tekniska nämnden

Upphandling Ramavtal konsulter för Visborgsområdet
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden beslutar att anta anbud från xxx
Beslutet förklaras omedelbart justerat

Sammanfattning

I den fördjupade översiktsplanen för Visby som fastlades 2009, redovisades plan för
en ny stadsdel, Visborg. Området tillhörde tidigare Gotlands regemente P18 som
avvecklade 2004 och är totalt ca 450 hektar.
Inom Visborgsområdet redovisades en utbyggnadsvolym om ca 4 000 bostäder samt
ca 40 000 kvm för verksamheter av olika slag. Bebyggelsen är fördelad på fem
delområden och tänkta att genomföras i olika etapper.
"Strukturplan Visborg" med fördjupningsdel (se bilaga 7.5 Visborg strukturplan
_Huvuddokument) utgör en precisering av ”Hela Visby” och är indelat i två delar.
Ett sammanfattande övergripande ”planförslag” där också genomförandet och
ekonomi beskrivs samt en fördjupningsdel där de olika delområdena och
huvudfrågorna utvecklas mer ingående och mer preciserade riktlinjer finns
redovisade.
En uppdaterad plan inom delområde 1 och 2 visar en utbyggnadsordning inom en
period på 15-20 år (2018 – 2038), där det beräknas en volym på ca. 1 750 bostäder
och ca 30 000 kvm verksamheter.
Utbyggnaden kommer att ske etappvis men förprojektering måste genomföras på en
övergripande nivå och kommer att omfatta de delar av infrastrukturen som ska
betjäna flera områden. För att ge förutsättningar för att uppnå hållbarhetsmålen för
Visborg och för att få en fungerande stadsdel behöver utbyggnad av vissa vägar, VA,
dagvattendammar samt gång- och cykelstråk projekteras och byggas i ett tidligt skede.
Upphandlingen omfattar konsulter inom förprojektering samt detaljprojektering av
förfrågningsunderlag för utförandeentreprenader inom Visborgsområdet.
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Tjänsteskrivelse
TN 2019/2536

Bedömning

Förvaltningen bedömer att det ej finns intern personal för att kunna driva detta i
egen regi. Förvaltningen bedömer att det föreslagna anbudet är det mest fördelaktiga
anbudet enligt upphandlingens kriterier.
Barn- och genusperspektiv – Visborgsområdet kommer att se till Barn- och genusperspektiv i
projektering.
Landsbygdsperspektiv – Visborgsområdet kommer att knytas ihop med staden.
Ekonomisk konsekvensanalys – Upphandlingen ryms inom befintlig budget.
Beslutsunderlag

"Strukturplan Visborg" med fördjupningsdel (se bilaga 7.5 Visborg strukturplan
_Huvuddokument)
Tjänsteskrivelse 2019-08-23
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/131
9 september 2019

Martin Ekepil Ringelid

Tekniska nämnden

Investering ny övningsplats
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att ge startbesked för att börja byggnation av en ny
övningsplats för Räddningstjänsten.
Ärendet förklaras omedelbart justerat

Ärendebeskrivning

På grund av ändrade regler för tillträdet på airside på Visby flygplats så tvingas
räddningstjänstens övningsplats att flytta. Räddningstjänsten har budgeterat för att
bygga en ny övningsplats.
Bedömning

Räddningstjänsten har inlett ett gränsöverskridande samarbete mellan
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Utbildning och arbetslivsförvaltningen. Det ger
positiva synergieffekter för förvaltningarna samt Tekniska nämnden och Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, genom denna samarbetsform har räddningstjänsten
lyckats få ner kostnaderna för denna investering med 550 tkr, men viktigast av allt
har räddningstjänsten skapat en livsviktigt och ovärderlig praktik och lärdom för hela
3 klasser med sammanlagt 40 elever och lärare under de år övningsplatsen skall
färdigställas.
Genom att räddningstjänsten skapat detta samarbete, kommer kostnader för
övningsplatsen bli 2 250 tkr( se bilaga 1), det innebär en besparing för Region
Gotlands investeringsbudget med 550 tkr, då räddningstjänsten har beviljats 2 800 tkr
och därmed inte kommer nyttja hela den budgeten.
Markavtal med teknikförvaltningen är framtaget och de intyg som begärs där finns
inkomna till räddningstjänsten, avtalet har en kostnad på 1000 kr årligen.
Bygglovet är inlämnat innan sommaren och efter komplettering så är handläggning
klar och positivt besked har lämnats muntligen. Skriftligt besked väntas v 37.
Betongplattan som kommer att vara inledningen på projektet är ej bygglovspliktigt.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/131

Kapitalkostnaderna för övningsplatsen blir ca 120 tkr per år och kostnaderna
kommer att aktiveras när övningsplatsen är klar, vilket beräknas år 2021-2022.
Räddningstjänsten har avbrutit den upphandling av släckbil som var planerad 2019
på grund av för högt inkommit anbud. Ny upphandling kommer att starta och
eventuell leverans kommer att bli sent 2020 eller tidigt 2021. Det innebär att för år
2019 och 2020, minskar kapitalkostnaderna med 240 tkr/år mot dagens planerade
budget
Budgeten för kapitalkostnader på räddningstjänsten är idag lägre än i relation till den
budget som beslutades i ärendet om kapitalkostnader § 37 RF 2018-11-19, i det
beslutet står 4 075 mnkr.
Detta innebär att i den budget som räddningstjänsten har satt av för kapitalkostnader
som idag är på ca 3 500 tkr, finns utrymme för övningsplatsens avskrivningar och
intern ränta. Det innebär att även utan externa intäkter för uthyrning av övningsplats
så täcks dessa ökade kapitalkostnader in i den i enlighet med den av
Regionfullmäktiges beslutade budget. Men för att täcka in budgeten för
räddningstjänsten som helhet och minska underskott, så har räddningstjänsten i
enlighet med nedan alternativ för att få intäkter och därmed inte belasta
verksamheten med mer kostnader på totalen.
Räddningstjänsten har haft möte och besök av intressenter som vill hyra in sig i
framtiden på övningsplatsen. Myndigheter som Swedavia och Försvarsmakten samt
externa brandskyddsföretag vill hyra in sig när anläggningen är klar. Detta kommer
innebära framtida intäkter och därmed täcka in driftkostnader för anläggningen.
Även Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU är intresserade av att starta ett
forskningsprojekt ur miljösynpunkt.
Enbart med Destination Gotland som kund så kommer det att täcka de
avskrivningskostnader som kommer att infalla år 2021-2022. Det tillsammans med de
andra aktörerna samt om försvarsmakten och Swedavia ansluter sig som kunder,
innebär ökade intäkter för Räddningstjänsten.
Idag har man en årlig kostnad på ca 95 tkr för övning och av det är 30 tkr i hyra för
extern övningsplats. Det innebär att 65 tkr är övriga driftkostnader för att kunna
bedriva övningar under ett år. Genom att räddningstjänsten kommer att äga och
förvalta denna anläggning själva innebär att som nämnts ovan att man kommer att få
in hyresintäkter och därmed minskar driftkostnaderna för övningsplatsen , vilket kan
bidra till att skapa utrymme för en budget i balans för räddningstjänsten framgent.
Om räddningstjänsten tar ut samma hyra som räddningstjänsten idag betalar själva
,vilket är en hyra för en heldag på 3 600 kr. Skulle det innebära att räddningstjänsten
behöver hyra ut ca 18 dagar per år för att få 100 % kostnadstäckning för driften.
Detta är fullt realistiskt då exempelvis myndigheterna som vill hyra in sig, enskilt övar
fler dagar än så per år.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 , reviderad budget Övningsplats
Bilaga 2,Tjänsteskrivelse 2019-08-28
Bilaga 3, Markupplåtelseavtal
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/131

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Dick Svennefelt
Räddningschef
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/5
23 augusti 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens Delårsrapport nr 2 år 2019
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner delårsrapport nr 2 och översänder den till
regionstyrelsen.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har upprättat delårsrapport nr 2 i enlighet med regionens
anvisningar och god redovisningssed.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att delårsrapport nr 2 ger en rättvisande bild av
teknikförvaltningens ekonomiska resultat och investeringsverksamhetens utfall och
kan översändas till regionstyrelsen.
Barn- och genusperspektiv –beslutet får inga konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - beslutet får inga konsekvenser för landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys - beslutet får inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-08-23
Delårsrapport nr 2
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2019/2003
23 augusti 2019

Isak Malm
Avdelningschef Gata- parkavdelningen

Tekniska nämnden

Remissvar
Förslag till beslut

•

Gata- parkavdelningen inom TKF har inget att tillägga avseende remissvar
gällande TN 2019/2003 ” Promemorian Förbättrat genomförande av
luftkvalitetsdirektivet” från Miljödepartementet/Regeringskansliet förutom att
vid genomförande av eventuellt åtgärdsprogram på Gotland kommer Gataparkavdelningen få avsevärd högre driftskostnader som kräver finansiering.

Sammanfattning

Gata- parkavdelningen kan konstatera att vid genomförande av eventuella
åtgärdsprogram gällande förbättringsåtgärder av luftkvalitén på Gotland och främst
Visby där problematiken har uppstått så kommer åtgärderna medföra avsevärda
höjda driftskostnader för avdelningen. Dessa kostnader måste det finnas täckning för
inom förvaltningen innan ett eventuellt åtgärdsprogram kan antas.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Promemoria
Förbättrat genomförande av
luftkvalitetsdirektivet
M2019/01333/R

Miljödepartementet
Juni 2019
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Promemorians huvudsakliga innehåll
I promemorian föreslås ändringar i luftkvalitetsförordningen (2010:477) i
syfte att förbättra genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa
(luftkvalitetsdirektivet).
De föreslagna ändringarna innebär att det ska göras en regelbunden
översyn av klassificeringen av zoner och tätbebyggelse med avseende på
utvärderingströsklar och att det införs krav på minsta antal provtagningspunkter vid utvärderingen av om vissa utvärderingströsklar följs. Vidare
föreslås att ett åtgärdsprogram för luftkvalitet ska innehålla information
om på vilket sätt åtgärder är lämpliga för att hålla perioden av gränsöverskridande av miljökvalitetsnormen så kort som möjligt och att det införs
en reglering av förfarandet vid gränsöverskridande luftföroreningar. I
promemorian föreslås även en reglering för ett nationellt referenslaboratorium, att redan existerande nationella utvärderingströsklar ska kompletteras med de utvärderingströsklar som anges i direktivet och vissa
bestämmelser om mätning av ozon.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
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Förslag till förordning om ändring i
luftkvalitetsförordningen (2010:477)
Regeringen föreskriver1 i fråga om luftkvalitetsförordningen (2010:477)
dels att 1, 5, 28, 29, 31, 33 och 48 §§ och bilaga 1 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 50 §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2

1§

Denna förordning är meddelad med stöd av
– 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 8–25 §§,
– 5 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 32–36, 45 och 47 §§,
– 5 kap. 12 § miljöbalken i fråga
– 5 kap. 12 § miljöbalken i fråga
om 26, 27, 30, 38, 43, 44 och 49 §§, om 26, 27, 30, 38, 43, 44 och 49 §§,
och
– 8 kap. 11 § regeringsformen i
fråga om 50 § andra stycket, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
5§
I denna förordning avses med
PM10: partiklar som inte är
större än att de kan passera genom
ett selektivt intag som med 50 procents effektivitet skiljer av partiklar
med en aerodynamisk diameter av
10 mikrometer, och
PM2,5: partiklar som inte är
större än att de kan passera genom
ett selektivt intag som med 50 procents effektivitet skiljer av partiklar
med en aerodynamisk diameter av
2,5 mikrometer.
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I denna förordning avses med
PM10: partiklar som inte är större
än att de kan passera genom ett
selektivt intag som med 50 procents
effektivitet skiljer av partiklar med
en aerodynamisk diameter av 10
mikrometer,
PM2,5: partiklar som inte är
större än att de kan passera genom
ett selektivt intag som med 50 procents effektivitet skiljer av partiklar
med en aerodynamisk diameter av
2,5 mikrometer, och
kväveoxider: summan av det
volymmässiga blandningsförhållandet i luften av kvävemonoxid och
kvävedioxid (ppbv) uttryckt som
masskoncentrationen av kvävedioxid (mikrogram per kubikmeter).

1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om
luftkvalitet och renare luft i Europa, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU)
2015/1480.
2
Senaste lydelse 2018:2112.

28 §
Naturvårdsverket ska
1. kontrollera förekomsten av
1. kontrollera förekomsten av
kväveoxider och svaveldioxid en- kväveoxider och svaveldioxid enligt 11 och 13 §§ i regional bak- ligt 11 och 13 §§ i regional bakgrund i enlighet med bilaga III A1 grund i enlighet med bilaga III A1,
och bilaga III B2 till luftkvalitets- bilaga III B2 och bilaga V C till
direktivet,
luftkvalitetsdirektivet,
2. kontrollera förekomsten av
2. kontrollera förekomsten av
ozon enligt 15 och 16 §§ i enlighet ozon enligt 15 och 16 §§ i enlighet
med artiklarna 9–11 i luftkvalitets- med artiklarna 9–11 i och bilaga
VII A2 till luftkvalitetsdirektivet,
direktivet,
3. mäta partiklar (PM2,5) enligt 20 § i urban bakgrund i enlighet med
bilaga III, bilaga V B och bilaga XIV A till luftkvalitetsdirektivet,
4. fastställa en nationell nivå för den genomsnittliga exponeringen på
befolkningen av partiklar (PM2,5) enligt 20 § andra stycket i enlighet med
bilaga XIV A till luftkvalitetsdirektivet,
5. mäta partiklar (PM2,5) i regional bakgrund i enlighet med artikel 6.5
i luftkvalitetsdirektivet,
6. kontrollera bidraget av bens(a)pyren i luften genom att mäta andra
polycykliska aromatiska kolväten i regional bakgrund i enlighet med
artikel 4.8 i direktivet om metaller och PAH i luft,
7. mäta
arsenik,
kadmium,
7. mäta
arsenik,
kadmium,
nickel, gasformigt totalkvicksilver, nickel, gasformigt totalkvicksilver,
bens(a)pyren och andra polycyk- bens(a)pyren och andra polycykliska aromatiska kolväten i regional liska aromatiska kolväten i regional
bakgrund i enlighet med artikel 4.9 bakgrund i enlighet med artikel 4.9
i direktivet om metaller och PAH i i direktivet om metaller och PAH i
luft,
luft, och
8. mäta det totala nedfallet av
8. mäta det totala nedfallet av
arsenik, kadmium, nickel, kvick- arsenik, kadmium, nickel, kvicksilver, bens(a)pyren och andra silver, bens(a)pyren och andra
polycykliska aromatiska kolväten i polycykliska aromatiska kolväten i
regional bakgrund i enlighet med regional bakgrund i enlighet med
artikel 4.9 i direktivet om metaller artikel 4.9 i direktivet om metaller
och PAH i luft, och
och PAH i luft.
9. dokumentera förfarandet vid
kontroller och mätningar i enlighet
med bilaga III D till luftkvalitetsdirektivet.
29 §
Naturvårdsverket ska utse de zoner
och tätbebyggelser som behövs till
följd av
1. artikel 4 i luftkvalitetsdirektivet, och

Naturvårdsverket ska
1. utse de zoner och tätbebyggelser som behövs till följd av
artikel 4 i luftkvalitetsdirektivet
samt klassificera zonerna och tät5

2. artikel 3 i direktivet om
metaller och PAH i luft.

bebyggelserna och se över klassificeringen i enlighet med artikel 5 i
samma direktiv, och
2. utse de zoner och tätbebyggelse som behövs till följd av artikel
3 i direktivet om metaller och PAH
i luft.

31 §
Naturvårdsverket ska undersöka behovet av ett åtgärdsprogram enligt
5 kap. miljöbalken
1. efter en underrättelse enligt 30 §, eller
2. om kontrollen enligt 28 § 1, 2 eller 3 visar att en föroreningsnivå som
anges i miljökvalitetsnormerna kan antas komma att överskridas.
Om Naturvårdsverket finner att ett åtgärdsprogram behövs, ska verket
rapportera detta till de berörda länsstyrelserna.
Naturvårdsverket ska rapportera
Om det finns särskilda skäl för att
det inte ska vara en länsstyrelse behovet av åtgärdsprogram till
eller en kommun som upprättar ett regeringen om
1. det finns särskilda skäl för att
förslag till eller fastställer ett
åtgärdsprogram i övriga fall, ska det inte ska vara en länsstyrelse
Naturvårdsverket rapportera detta eller en kommun som upprättar ett
och behovet av åtgärdsprogram till förslag till eller fastställer ett
regeringen.
åtgärdsprogram, eller
2. ett åtgärdsprogram behövs på
grund av betydande gränsöverskridande föroreningar som innebär att artikel 25 i luftkvalitetsdirektivet ska tillämpas.
33 §3
Ett åtgärdsprogram ska, utöver det som anges i 5 kap. 9 § miljöbalken,
innehålla information om
1. var ett överskridande av en miljökvalitetsnorm inträffat,
2. det berörda områdets typ, storlek, väderleksförhållanden och skyddsvärda objekt,
3. luftföroreningens typ och hur den har konstaterats,
4. föroreningens ursprung,
5. den analys av situationen som har gjorts,
6. genomförda förbättringsåtgärder och effekterna av dem,
7. pågående förbättringsåtgärder,
7. pågående förbättringsåtgäroch
der,
8. på vilket sätt de förbättringsåtgärder som har genomförts,
pågår eller behöver vidtas är
lämpliga för att hålla perioden av
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8. publikationer eller andra dokument som kompletterar informationen enligt 1–7.

överskridande av miljökvalitetsnormen så kort som möjligt, och
9. publikationer eller andra dokument som kompletterar informationen enligt 1–8.

48 §4
Naturvårdsverket ska fullgöra de uppgifter i fråga om information och
rapportering till Europeiska kommissionen som följer av
1. artiklarna 6.5, 11.2, 19, 23.1
1. artiklarna 6.5, 11.2, 19, 23.1
och 27 samt bilaga VI B.2 i luft- och 27 samt bilaga VI B2 till luftkvalitetsdirektivet,
kvalitetsdirektivet,
2. artikel 5 i direktivet om metaller och PAH i luft, och
3. kommissionens genomförandebeslut av den 12 december 2011 om
fastställande av regler för Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/107/EG och 2008/50/EG vad gäller ömsesidigt utbyte av information
och rapportering av luftkvaliteten.
Rapporteringen ska ske enligt den geografiska indelning som Naturvårdsverket bestämmer.
Vid rapporteringen ska Naturvårdsverket särskilt ange om informationen är preliminär.
50 §
Naturvårdsverket ska utse en statlig myndighet att vara nationellt
referenslaboratorium för luftkvalitet och se till att det uppfyller
de krav och utför de uppgifter som
anges i bilaga I C ii, iv, v och vi till
luftkvalitetsdirektivet.
Naturvårdsverket får meddela
föreskrifter om referenslaboratoriets verksamhet.

4

Senaste lydelse 2013:123.
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Bilaga 1
Utvärderingströsklar för kvävedioxid
Norm för timmedelvärde:
Övre tröskel: 72 mikrogram per
Övre tröskel: 72 mikrogram per
kubikmeter luft överskrids mer än kubikmeter luft överskrids mer än
175 gånger under ett kalenderår.
175 gånger under ett kalenderår,
eller 140 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än
18 gånger under ett kalenderår.
Nedre tröskel: 54 mikrogram per
Nedre tröskel: 54 mikrogram per
kubikmeter luft överskrids mer än kubikmeter luft överskrids mer än
175 gånger under ett kalenderår.
175 gånger under ett kalenderår,
eller 100 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än
18 gånger under ett kalenderår.
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Ärendet
I ett ärende om Sveriges genomförande av luftkvalitetsdirektivet har
Europeiska kommissionen (kommissionen) synpunkter på genomförandet
och anser att det finns detaljer i den svenska lagstiftningen som bör ändras
för att det ska bli tydligt att direktivet har genomförts korrekt. Ärendet har
medfört en formell underrättelse från kommissionen i januari 2019.
Sverige svarade på den formella underrättelsen den 25 mars 2019 och åtog
sig då att göra ett antal ändringar och förtydliganden (dnr M2019/00201/R).
Åtagandena om ändringar och förtydliganden berör såväl luftkvalitetsförordningen som Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:9) om kontroll av luftkvalitet. Förslagen i denna promemoria behandlar genomförandet när det gäller luftkvalitetsförordningen. Parallellt med framtagandet av denna promemoria pågår arbete vid Naturvårdsverket med att
genomföra ändringar och förtydliganden av Naturvårdsverkets föreskrifter.

Förslag på ändringar för att förbättra
genomförandet av luftkvalitetsdirektivet
4.1

Mindre justeringar och förtydliganden

Promemorians förslag: En definition av kväveoxider införs i luftkvalitetsförordningen.
Naturvårdsverket ska klassificera zoner och tätbebyggelse med avseende på utvärderingströsklar samt se över klassificeringen på det sätt
som anges i luftkvalitetsdirektivet.
Naturvårdsverkets utvärdering av efterlevnaden av kritiska nivåer för
skydd av växtligheten i andra zoner än tätbebyggelse ska utföras i
enlighet med de krav på minsta antal provtagningspunkter som anges i
luftkvalitetsdirektivet.
Naturvårdsverkets kontroll av ozon ska utföras i enlighet med det som
anges i luftkvalitetsdirektivet.
De utvärderingströsklar för kvävedioxid som gäller enligt luftkvalitetsförordningen kompletteras med de utvärderingströsklar som anges i
luftkvalitetsdirektivet.
När Naturvårdsverket rapporterar in information till kommissionen
ska det särskilt anges om uppgifterna är preliminära.
Naturvårdsverket ska dokumentera förfarandet vid kontroller och
mätningar i enlighet med det som anges i luftkvalitetsdirektivet.
Skälen för promemorians förslag: I luftkvalitetsdirektivet definieras
kväveoxider som summan av det volymmässiga blandningsförhållandet
mellan kvävemonoxid och kvävedioxid (artikel 2.24). Kommissionen påpekar att Sverige inte har genomfört definitionen. Kommissionen framhåller att definitionen syftar till att säkerställa att alla medlemsstater mäter
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och rapporterar om samma sammansättning av föroreningar, så att resultaten från medlemsstaterna blir jämförbara. Ett införande av definitionen
av kväveoxider i luftkvalitetsförordningen ökar förutsättningarna för att få
jämförbara mätresultat. Definitionen bör därför komma till uttryck i
luftkvalitetsförordningen.
Enligt luftkvalitetsdirektivet ska medlemsstaterna fastställa zoner och
tätbebyggelse inom hela sitt territorium, där luftkvaliteten ska utvärderas
och säkerställas (artikel 4). Enligt luftkvalitetsförordningen är det Naturvårdsverket som ansvarar för fastställandet av zoner och tätbebyggelse
(29 §). I luftkvalitetsdirektivet anges vidare att varje zon och tätbebyggelse
ska klassificeras med avseende på utvärderingströsklar och att klassificeringen ska ses över åtminstone vart femte år (artikel 5). Kommissionen
påpekar att kravet på översyn av klassificeringen inte har genomförts i
Sverige. Kravet har inte kommit till uttryck i svensk rätt och behöver
införas för att den svenska regleringen ska överensstämma med luftkvalitetsdirektivet. Det bör därför anges i luftkvalitetsförordningen att Naturvårdsverket ska klassificera varje zon och tätbebyggelse och se över
klassificeringen på det sätt som anges i direktivet.
I luftkvalitetsdirektivet anges bl.a. kritiska nivåer avseende svaveldioxid
och kvävedioxider för skydd av växtligheten. Medlemsstaterna är skyldiga
att se till att de kritiska nivåerna inte överskrids och ska i detta syfte
utvärdera luftkvaliteten. När utvärderingen av efterlevnaden av kritiska
nivåer för skydd av växtligheten i andra zoner än tätbebyggelse grundas
enbart på fasta mätningar får antalet provtagningspunkter inte underskrida
ett visst minsta antal som anges i avsnitt C i bilaga V till direktivet (artikel
14.2). I luftkvalitetsförordningen anges att Naturvårdsverket ska kontrollera förekomsten av kvävedioxider och svaveldioxid i relation till de kritiska nivåerna till skydd för växtligheten (28 § 1). Kommissionen anser att
Sverige inte har genomfört direktivet korrekt eftersom det inte säkerställs
att korrekta kriterier avseende geografisk spridning beaktas vid fastställande av minsta antal provtagningspunkter för fasta mätningar. Kravet på
minsta antal provtagningspunkter har inte författningsreglerats och behöver införas för att den svenska regleringen ska överensstämma med
direktivet. Kravet på minsta antal provtagningspunkter bör genomföras
genom att det anges i luftkvalitetsförordningen att Naturvårdsverkets
kontroll ska utföras i enlighet med avsnitt C i bilaga V till direktivet.
I luftkvalitetsdirektivet ställs det upp ett antal kriterier för kontroll av
giltighet vid sammanställning av data och statistiska parametrar avseende
ozon (avsnitt A2 i bilaga VII till direktivet). I luftkvalitetsförordningen
anges att Naturvårdsverket ska kontrollera förekomsten av ozon (28 § 2).
Kommissionen påpekar att de kriterier som anges i direktivet inte har
genomförts i den svenska lagstiftningen. Kriterierna behöver införas för
att den svenska regleringen ska överensstämma med luftkvalitetsdirektivet. Det bör därför anges i luftkvalitetsförordningen att Naturvårdsverkets kontroll av ozon ska utföras i enlighet med avsnitt A2 i bilaga VII
till direktivet.
I luftkvalitetsdirektivet fastställs utvärderingströsklar för bl.a. timgränsvärdet för kvävedioxid (avsnitt A2 i bilaga II till direktivet). Utvärderingströsklarna har betydelse för på vilket sätt luftkvaliteten ska utvärderas (se
bl.a. artikel 6.2). Kommissionen anser att direktivet inte har genomförts
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korrekt eftersom den svenska lagstiftningen fastställer utvärderingströsklar för timgränsvärdet för kvävedioxid till lägre nivåer än de som anges i direktivet men medger att de överskrids oftare. I Sverige anges
utvärderingströsklarna i bilaga 1 till luftkvalitetsförordningen. Utvärderingströsklarna har bestämts till strängare nivåer än vad som anges i direktivet, men den svenska regleringen medger samtidigt fler överskridanden
av nivåerna. Denna diskrepans mellan den svenska regleringen och
luftkvalitetsdirektivet gör att mätresultaten riskerar att inte bli jämförbara
mellan medlemsstaterna. För att behålla den strängare svenska regleringen
behöver de svenska utvärderingströsklarna kompletteras. Bilaga 1 till luftkvalitetsförordningen bör därför ändras avseende utvärderingströsklarna
så att de striktare kraven på mätningar gäller när antingen de nuvarande
trösklarna eller de trösklar som anges i direktivet överskrids.
Enligt luftkvalitetsdirektivet ska medlemsstaterna lämna information
om luftkvaliteten till kommissionen (artikel 27). Det är Naturvårdsverket
som ansvarar för denna rapportering (48 § luftkvalitetsförordningen). I
direktivet anges att all data som rapporteras in till kommissionen ska
betraktas som giltiga, med undantag av data som har angivits som preliminära (avsnitt C2 i bilaga I). Kommissionen anser att bestämmelsen
behöver genomföras i svensk rätt. Ett införande av en sådan bestämmelse
tydliggör kraven på hur rapporteringen ska gå till och underlättar hanteringen av data för såväl inrapporterande myndighet som kommissionen.
Det bör därför anges i luftkvalitetsföroreningen att Naturvårdsverket vid
rapportering till kommissionen ska ange om informationen är preliminär.
Enligt luftkvalitetsdirektivet ska de behöriga myndigheter som ansvarar
för utvärderingen av luftkvaliteten för alla zoner och all tätbebyggelse fullt
ut dokumentera förfarandet vid val av plats och registrera information till
stöd för nätverksutformningen och valet av plats för samtliga provtagningspunkter (avsnitt D i bilaga III till direktivet). Kommissionen anser att
Sverige inte har genomfört bestämmelsen fullständigt. Reglerna har delvis
genomförts genom bilaga 6 till Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll
av luftkvalitet, men de delar som kommissionen lyfter fram saknas. Vidare
riktar sig föreskrifterna enbart till kommunerna. Det bör därför tas in en
bestämmelse i luftkvalitetsförordningen om att Naturvårdsverket ska
dokumentera förfarandet vid kontroller och mätningar i enlighet avsnitt D
i bilaga III till direktivet.

4.2

Åtgärdsprogrammens innehåll förtydligas

Promemorians förslag: Ett åtgärdsprogram för luftkvalitet ska innehålla information om på vilket sätt de åtgärder som genomförts, pågår
eller behöver vidtas är lämpliga för att hålla perioden av överskridande
av miljökvalitetsnormen så kort som möjligt, samt publikationer eller
andra dokument som kompletterar den informationen.
Skälen för promemorians förslag: Luftkvalitetsdirektivet innehåller
vissa gränsvärden och målvärden för luft (bilaga XI och XIV). Om gränsvärdena överskrids ska medlemsstaterna upprätta luftkvalitetsplaner, som
bl.a. ska föreskriva lämpliga åtgärder för att perioden av överskridande ska
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hållas så kort som möjligt (artikel 23.1). Enligt direktivet är en luftkvalitetsplan en plan där åtgärder fastställs för att uppnå de gräns- eller målvärden som anges i direktivet (artikel 2.8). Kommissionen anser att
Sverige inte har genomfört dessa bestämmelser korrekt eftersom de bestämmelser i miljöbalken som reglerar frågan inte innehåller de särskilda
krav i direktivet som innebär att det ska föreskrivas lämpliga åtgärder så
att perioden av överskridande kan hållas så kort som möjligt.
Enligt miljöbalken ska ett åtgärdsprogram upprättas om det behövs för
att följa en miljökvalitetsnorm (5 kap. 7 §). Ett åtgärdsprogram enligt miljöbalken motsvarar direktivets luftkvalitetsplaner. Luftkvalitetsförordningen innehåller miljökvalitetsnormer motsvarande luftkvalitetsdirektivets gränsvärden (8 §). I miljöbalken (5 kap. 9 §) och luftkvalitetsförordningen (33 §) regleras vad åtgärdsprogram för luftkvalitet ska innehålla.
Enligt miljöbalken ska ett åtgärdsprogram bl.a. innehålla uppgifter om de
åtgärder som myndigheter eller kommuner behöver vidta för att miljökvalitetsnormerna ska följas, vilka myndigheter eller kommuner som
behöver vidta åtgärderna och när åtgärderna behöver vara genomförda
(5 kap. 9 § 2). Enligt luftkvalitetsförordningen ska ett åtgärdsprogram bl.a.
innehålla information om genomförda och pågående förbättringsåtgärder
(33 § 6 och 7).
Myndigheter och kommuner ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs
(5 kap. 3 § miljöbalken). För att uppfylla den skyldigheten bör de åtgärder
som vidtas naturligtvis syfta till att hålla den period då gränserna för
luftföroreningar överskrids så kort som möjligt. För att tydliggöra detta
bör det dock införas uttryckliga bestämmelser i luftkvalitetsförordningen
om att det i ett åtgärdsprogram ska framgå på vilket sätt åtgärderna är
lämpliga för att hålla perioden av överskridande av miljökvalitetsnormen
så kort som möjligt. Skyldigheten bör innefatta genomförda och pågående
förbättringsåtgärder (33 § 6 och 7 luftkvalitetsförordningen) och andra
åtgärder som behöver vidtas (5 kap. 9 § 2 miljöbalken). Åtgärdsprogrammen ska innehålla publikationer eller andra dokument som kompletterar informationen som lämnas i dem (33 § 8). Detta bör även gälla
informationen om hur åtgärderna är lämpliga för att hålla den period då
gränserna för luftföroreningar överskrids så kort som möjligt.

4.3

Åtgärder vid gränsöverskridande
luftföroreningar

Promemorians förslag: Om ett åtgärdsprogram behövs på grund av
sådana betydande gränsöverskridande föroreningar som innebär att
artikel 25 i luftkvalitetsdirektivet ska tillämpas, ska Naturvårdsverket
rapportera behovet av åtgärdsprogram till regeringen.
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Skälen för promemorians förslag: I luftkvalitetsdirektivet ställs det
särskilda krav på att medlemsstaterna ska samarbeta vid gränsöverskridande luftföroreningar. Vid behov ska gemensamma insatser utformas,
såsom gemensamma eller samordnade luftkvalitetsplaner (artikel 25.1).
Medlemsstaterna ska vid behov utarbeta och genomföra gemensamma
handlingsplaner på kort sikt som omfattar angränsande zoner i andra

medlemsstater och se till att angränsande zoner i olika medlemsstater som
har utarbetat sådana handlingsplaner får all nödvändig information
(artikel 25.3). Om tröskelvärdet för information eller larm överskrids ska
medlemsstaterna informera berörda myndigheter i angränsande medlemsstater (artikel 25.4). Kommissionen påpekar att bestämmelserna inte har
genomförts i Sverige.
Kraven i direktivet på åtgärder vid gränsöverskridande luftföroreningar
har inte författningsreglerats och behöver införas för att direktivet ska
anses genomfört i svensk rätt. Enligt regeringsformen ingås överenskommelser med andra stater av regeringen (10 kap. 1 §). Regeringen får även
under vissa förutsättningar ge en förvaltningsmyndighet i uppdrag att ingå
en internationell överenskommelse (10 kap. 2 §). Det bör anges i luftkvalitetsförordningen att Naturvårdsverket ska rapportera behovet av
åtgärdsprogram till regeringen om åtgärdsprogrammet behövs på grund av
betydande gränsöverskridande luftföroreningar som innebär att artikel 25
i luftkvalitetsdirektivet ska tillämpas.

4.4

Ett nationellt referenslaboratorium ska utses

Promemorians förslag: Naturvårdsverket ska utse en statlig myndighet att vara nationellt referenslaboratorium och se till att det uppfyller
kraven i avsnitt C1 ii, iv, v och vi i bilaga I till luftkvalitetsdirektivet.
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om referenslaboratoriets
verksamhet.
Skälen för promemorians förslag: Enligt luftkvalitetsdirektivet ska
medlemsstaterna utse behöriga myndigheter och organ på lämplig nivå
som ska vara ansvariga för att bl.a. garantera mätnoggrannheten
(artikel 3). De behöriga myndigheter och organ som utsetts har i avsnitt C
i bilaga I till direktivet ålagts specifika uppgifter för kvalitetssäkring och
datavalidering. Vissa av dessa uppgifter ska ett nationellt referenslaboratorium ha till uppgift att utföra (avsnitt C1 ii, iv, v och vi). Ett eller
flera nationella referenslaboratorier ska utses och vara ackrediterat för
vissa referensmetoder (avsnitt C1 iv). Laboratorierna ska ansvara för
samordningen av de unionsomfattande kvalitetssäkringsprogram som
kommissionens gemensamma forskningscentrum organiserar, delta i
unionsomfattande kvalitetssäkringsprogram och stödja det arbete som
utförs av det nätverk av nationella referenslaboratorier som upprättats av
kommissionen (avsnitt C1 iv, v och vi). Referenslaboratorierna ska också
se över det system för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll som bl.a.
enskilda stationer har etablerat (avsnitt C1 ii). Kommissionen anser att
bestämmelserna inte har genomförts i Sverige eftersom det saknas
hänvisning till kraven i direktivet för den verksamhet som bedrivs av
referenslaboratoriet.
Huvudansvaret för att utvärdera luftkvalitet i svenska tätorter ligger på
kommunerna (26 § luftkvalitetsförordningen). Med detta följer ett ansvar
att garantera mätnoggrannheten i sina resultat. Naturvårdsverket ansvarar
för att meddela föreskrifter om mätsystem, provtagning och mätmetoder
(49 §). Det nationella referenslaboratoriet utgör ett stöd i arbetet för kom13

munerna och Naturvårdsverket. Bestämmelserna i direktivet om referenslaboratorier har i dagsläget kommit att till stora delar behandlas inom
ramen för avtal som Naturvårdsverket har slutit med statliga myndigheter.
Bestämmelserna i direktivet behöver genomföras i författning för att den
svenska regleringen ska överensstämma med regleringen i direktivet. Det
saknas skäl att i detta sammanhang frångå ordningen att en statlig
myndighet fyller funktionen som nationellt referenslaboratorium. Det bör
därför införas en bestämmelse i luftkvalitetsförordningen om att Naturvårdsverket ska utse en statlig myndighet som nationellt referenslaboratorium och se till att det uppfyller de krav och utför de uppgifter som anges
i direktivet. Naturvårdsverket bör även få möjlighet att meddela ytterligare
föreskrifter om ett referenslaboratoriums verksamhet.

Ikraftträdande
Promemorians förslag: Författningsändringarna ska träda i kraft den
1 januari 2020.
Skälen för promemorians förslag: Författningsändringarna syftar till
att förbättra genomförandet av luftkvalitetsdirektivet, i lydelsen enligt
direktiv 2015/1480 som trädde i kraft den 18 september 2015. Direktiv
2015/1480 skulle ha genomförts senast den 31 december 2016. Med hänsyn till att tiden för genomförande passerat bör författningsändringarna
träda i kraft så snart som möjligt. Regeringen anser därför att dessa bör
träda i kraft den 1 januari 2020.

Förslagens konsekvenser
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De föreslagna ändringarna innebär att det ska göras en regelbunden översyn av klassificeringen av zoner och tätbebyggelse med avseende på
utvärderingströsklar och att det införs krav på minsta antal provtagningspunkter vid utvärderingen av om vissa utvärderingströsklar följs. Vidare
föreslås att ett åtgärdsprogram för luftkvalitet ska innehålla information
om på vilket sätt åtgärder är lämpliga för att hålla perioden av gränsöverskridande av miljökvalitetsnormen så kort som möjligt och att det införs
en reglering av förfarandet vid gränsöverskridande luftföroreningar. I
promemorian föreslås även en reglering för ett nationellt referenslaboratorium, att redan existerande nationella utvärderingströsklar ska kompletteras med de utvärderingströsklar som anges i direktivet och vissa
bestämmelser om mätning av ozon.
De föreslagna reglerna riktar sig till Naturvårdsverket, länsstyrelserna
och kommunerna och har betydelse för myndigheternas och kommunernas
arbete med luftkvalitet och arbete med åtgärdsprogram. Reglerna som
föreslås utgör i allt väsentligt en författningsreglering av den regeltillämpning som Naturvårdsverket gör för närvarande och bedöms endast vara av

mindre praktisk betydelse för myndigheterna och kommunerna. Förslagen
bedöms därför inte ha några offentligfinansiella eller samhällsekonomiska
effekter och inte heller några effekter för företagen, konsumenterna,
myndigheter eller domstolar.
Med utgångspunkten att ändringarna är nödvändiga för att Sverige ska
anses ha genomfört luftkvalitetsdirektivet finns inget utrymme för alternativa lösningar.
Eftersom förslagen väsentligen utgör en författningsreglering av Naturvårdsverkets och myndigheternas praktiska regeltillämpning medför förslagen inget behov av speciella informationsinsatser.
Förslagen är i överensstämmelse med luftkvalitetsdirektivet.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2011
4 september 2019

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Remiss. Program för god jämlik jämställd hälsa
Förslag till beslut

•

Program för god jämlik jämställd hälsa tillstyrks med de synpunkter som lämnats
av teknikförvaltningen.

Sammanfattning

Regionens folkhälsopolitiska program skall revideras. Arbetet påbörjades under
2016/2017 men har fördröjts i avvaktan på den nya regionala utvecklingsstrategin.
Ett nytt program för folkhälsoarbetet är nödvändigt för de övergripande
prioriteringarna samt för att förvaltningarna efterfrågar styrning inom
folkhälsoområdet. Programmet fokuserar på att minska ojämlikheten i hälsa och fyra
fokusområden med strategier är framtagna för att långsiktigt skapa god jämlik och
jämställd hälsa.
Barn och ungdomsperspektivet är särskilt uppmärksammat och programmet skall
också täcka in alla styrkortsperspektiv. Programmet är vägledande för
verksamheterna för att välja insatser utifrån givna budgetramar.
Teknikförvaltningen föreslår att programmet för god och jämlik hälsa tillstyrks hos
regionstyrelsen.
Bedömning

Fyra fokusområden:
1 Barn och unga –En god start i livet
Teknikförvaltningen har en viktig roll för att skapa och underhålla lättillgängliga och
trygga utemiljöer för barn och unga, och som programmet anger, attraktiva
grönområden och skolgårdar samt säkra skol- och cykelvägar så att barn och unga
kan ta sig till skolan till fots eller med cykel.
2 Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa
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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 2019/2011

Viktigt för teknikförvaltningen är boendemiljön, sociala mötesplatser, närhet till
grönområden, lek och friluftsliv. Utformningen av fritidsmiljöer såsom tillgängliga
promenadstråk, utegym och parkbänkar är sådant som ökar förutsättningarna till
hälsofrämjande levnadsvanor.
Teknikförvaltningen stöder och uppmuntrar medarbetarna till att använda
friskvårdstimmen och de aktiviteter som finns inom ramen hos förvaltningen i
förebyggande syfte och för ökat välbefinnande.
3 Hälsosamt åldrande
Teknikförvaltningen kan arbeta med insatser som halkbekämpning och en
utformning av offentliga miljöer som kan minska fallolyckor.
4 Inflytande och delaktighet
Teknikförvaltningen ser medborgardialogerna för fysisk planering och
samrådsforumet för personer med funktionsnedsättning som bra verktyg för att
tidigt i planeringsprocesserna kunna få med idéer och synpunkter från medborgare i
alla åldrar och situationer.

Barn- och genusperspektiv
Landsbygdsperspektiv

Teknikförvaltningen bedömer att programmets övergripande inriktning kommer att
täcka in dessa perspektiv samt genom teknikförvaltningens insatser under
fokusområde 1 och 2
Ekonomisk konsekvensanalys

För teknikförvaltningen kommer programmet att vara vägledande och insatser kan
ske i takt med att budgetmedel finns.
Beslutsunderlag

TKF tjänsteskrivelse 2019-08-06
RS § 200 Program för god jämlik jämställd hälsa

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Bakgrund
Social Hållbarhet

Hållbar utveckling definierades av Bruntlandkommissionen 1987 som en utveckling som
tillgodoser dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling beskrivs i tre områden som överlappar
varandra: ekonomisk- ekologisk och social hållbarhet.
Ett social hållbart samhälle definieras som ett jämställt och jämlikt samhälle där människor
lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans
där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och
förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen1.
En jämlikt och jämställt fördelad folkhälsa är en förutsättning för social hållbarhet som i sin
tur påverkas av och påverkar ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Hur vi mår och upplever vår hälsa påverkas av en mängd olika faktorer i levnadsvillkor,
livsmiljö och levnadsvanor, hälsans bestämningsfaktorer. De faktorer som kan påverkas
och som antingen kan leda till hälsa och ohälsa. Det vill säga faktorer som påverkar
människors förutsättningar och förmågor till ett liv med god hälsa, inom alla
hållbarhetsområdena.
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Det finns ett samband mellan social position och hälsa och livslängd, den så kallade sociala
gradienten. Ju högre social position desto bättre hälsa2.
Det finns skillnader i hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor som beror på systematiska
skillnader mellan samhällsgrupper med olika social position på Gotland. Systematiska
skillnader i hälsa gör att vi inte uppfyller de mänskliga rättigheterna3. Ojämlik och
ojämställd hälsa medför också lidande, ekonomiska konsekvenser och har negativ
påverkan på hållbar utveckling och tillväxt.
Mål för folkhälsa

Region Gotland ska ta hänsyn till följande globala och nationella mål i sitt arbete för en
jämlik och jämställd hälsa;
Agenda 2030

I september 2015 antog FN en agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och
miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning. Agenda 2030 för hållbar
utveckling består av 17 globala mål inom olika områden och är universella, integrerade och
odelbara, det vill säga samtliga mål påverkar människors hälsa på det ena eller det andra
sättet. Arbetet för en jämlik och jämställd hälsa omfattas främst av mål 3 att säkerställa
hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Förutom mål 3 kopplar flera andra
1
2
3

Mötesplats social hållbarhet
Marmott M, Statussyndromet
Delbetänkande kommissionen för jämlik hälsa, SOU 2016:55
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mål i agendan direkt till hälsa eller att minska den ojämlika hälsan som t ex, mål 1 ingen
fattigdom, mål 2 ingen hunger, mål 4 god utbildning för alla, mål 5 jämställdhet, mål 6 rent vatten och
sanitet, mål 8 anständiga arbetsvillkor, mål 10 minskad ojämlikhet samt mål 11 hållbara städer och
samhällen.

Nationella folkhälsopolitiken

Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Att skapa tidiga, förebyggande och hälsofrämjande insatser i ordinarie verksamhet är det
mest effektiva folkhälsoarbetet. Folkhälsopolitiken har sektorsövergripande mål- och
uppföljningsstruktur med åtta målområden som alla ska leda till en god och jämlik hälsa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Region Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025
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Programmet för god jämlik jämställd hälsa utgår från det övergripande målet i Vision 2025
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
En ny regional utvecklingsstrategi, RUS, håller på att arbetas fram och kommer att ersätta
nuvarande program Vision 2025. Ny RUS beräknas vara klar till årsskiftet 2020-2021.

Utmaningar för folkhälsan
Nulägesbild av folkhälsan på Gotland finns bland annat i analys av Öppna jämförelser
Folkhälsa, 2019. Rapporten och annat statistiskt underlag finns på
www.gotland.se/folkhalsostatistik. Nedan presenteras de utmaningar som finns för att
förbättra folkhälsan på Gotland.
Jämlikhet och jämställdhet

För att minska klyftorna i hälsa, delaktighet och medborgarinflytande
måste insatser riktas till hela befolkningen men vara mer omfattande och/eller intensiva för
grupper med störst risk för ohälsa som exempelvis personer med kort utbildning, låg
inkomst, funktionsnedsättning, HBTQ-personer och andra minoritetsgrupper, personer
med psykisk ohälsa och nyanlända.
När det gäller funktionsnedsättning har offentliga verksamheter ett särskilt ansvar att
erbjuda tillgänglighet4 för alla. Servicetjänster ska bli möjliga för alla att tillgå och användas
av så många som möjligt, så kallad universell utformning.

4

Fysisk-, informativ-, kommunikativ och psykosocial tillgänglighet
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Blandande boendeformer och en hållbar bostadsmiljö är viktigt för att kunna välja sitt
boende utifrån till exempel inkomst, ålderdom eller funktionsnedsättning. Den
demografiska utvecklingen, med allt fler äldre, ställer också krav på trygga och tillgängliga
bostäder med närhet till offentlig service.
Fortsatt arbete behövs för ökad jämställdhet i samhället, bland annat genom att motverka
mäns våld mot kvinnor.
Utbildning

För en långsiktig god folkhälsa är utbildning en av de viktigaste faktorerna för likvärdiga
förutsättningar, till exempel att fler unga fullföljer gymnasiet eller gymnasiesärskola och att
det finns möjlighet till kompetensutveckling genom hela livet. Det är viktigt med god
kvalitet i förskolan och genom hela grundskolan och in i vuxenstudier. Det behövs insatser
från hela samhället och inte enbart från verksamheter som ger utbildning.
Förebyggande och hälsofrämjande insatser

Ett strategiskt viktigt område är att främja hälsa och delaktighet samt förebygga ohälsa och
exkludering. Dels minskar det mänskligt lidande och dels minskar behov och kostnader i
samhällets välfärdstjänster. Det är av vikt eftersom vi har ändliga resurser och bland annat
ser skillnader i hälsa mellan olika grupper. Vidare utgör den demografiska utvecklingen
med allt fler äldre, färre i arbetsför ålder samt risken för ökade och hastigt uppkomna
behov till följd av oroligheter i vår närmiljö och andra delar av världen risk för ökade
samhällskostnader. Främjande och förebyggande insatser behöver prioriteras inom
områden som ger störst sjukdomsbörda och höga kostnader för individ och samhälle, både
i förlorade levnadsår med kvalitet och rena ekonomiska kostnader.
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Delaktighet och inkludering

Det strategiska arbetet behöver fokusera på att stärka det sociala kapitalet som är en
skyddsfaktor mot ohälsa och exkludering. Det handlar om att öka tillit till myndigheter och
till varandra, verka för ett tryggt och säkert samhälle, minska ensamhet, öka socialt
deltagande samt säkra att alla människor är inkluderade i samhället; oavsett ålder, kön,
könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och var på ön
människor är bosatta.
Samhällsplanering behöver göras så att alla får likvärdiga förutsättningar att ha ett
hälsosamt och socialt liv.
Program för God jämlik jämställd hälsa
Programmet för god jämlik jämställd hälsa pekar ut prioriterade fokusområden för att nå
det övergripande målet om att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Strategierna i de fyra fokusområdena syftar till att minska påverkbara skillnader i hälsa.
Fokusområden och strategier är utvalda utifrån de utmaningar som finns för folkhälsan på
Gotland med inriktning att fokusera där det bedöms få störst effekt, istället för att fokusera
på befolkningen som helhet.
Programmet styr Region Gotlands nämnder, bolag och stiftelser.

4 (9)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

<Remissversion: Program för god jämlik jämställd hälsa>

Fokusområde 1

_____________________________________________________________________
Barn och unga - En god start i livet

Bra livsvillkor tidigt i livet genom till exempel utbildning, goda sociala relationer och god
livsmiljö, ger grund för hälsofrämjande levnadsvanor och god hälsa. Det finns skillnader
mellan flickor och pojkar i både livsstil och hur de uppfattar sin hälsa. Det är därför viktigt
att insatser görs utifrån olika behov och förutsättningar bland flickor, pojkar eller personer
med annan könsuppfattning.
Det finns goda kunskaper om metoder och processer som skapar skyddsfaktorer som
främjar hälsa. Till exempel är familjen5 en viktig del som resurs och stöd i utsatta
situationer. Familjens erfarenhet och kompetens ska tillvaratas och stödjas.
Jämställdhetsperspektivet ska prägla och motivera insatser som görs. Genom ett
hälsofrämjande arbete för det ofödda och det växande barnet som till exempel MVC/BVC,
elevhälsan, fritidshemsverksamheten, förskola/skola och familjestöd så skapas
förutsättningar för ett bra liv tidigt. När individuella behov av insatser för att förebygga
ohälsa upptäcks är det av stor vikt att åtgärder görs tidigt, utan fördröjning och i samarbete
mellan olika verksamheter6.
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Det hälsofrämjande arbetet med att möjliggöra fysisk rörelse i skolan, ökad kunskap och
information om nyttan med fysisk aktivitet, goda matvanor och tillgång till kultur- och
fritidsaktiviteter är en framgångsfaktor för minskade skillnader i hälsa. Gotland har goda
förutsättningar att genom samhällsplanering skapa lättillgängliga och stimulerande
utemiljöer särskilt för barn. Attraktiva grönområden och skolgårdar som stimulerar till lek
och rörelse ökar barnens förmåga att till exempel tillgodogöra sig utbildning. Det handlar
också om att skapa säkra skolvägar, så att barn och unga kan ta sig till skolan till fots eller
med cykel.
Kunskap och lärande är centrala delar för att nå en jämlik och jämställd hälsa. Det finns
starka samband mellan utbildningslängd och hälsa. Personer med längre utbildning har mer
hälsofrämjande levnadsvanor som bidrar till god hälsa än personer med kort utbildning.
Det är därför viktigt att barn och unga på lika villkor, oavsett förmåga, kan tillgodogöra sig
utbildning och att tilltron till den egna förmågan stärks så att de får möjligheter med att
fullfölja gymnasie- eller gymnasiesärskolan.
Ett förebyggande arbete med att minska riskabla levnadsvanor som riskbruk av alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel prioriteras. Bland annat genom att skjuta upp debuten
till laglig ålder har uppnåtts för alkohol, tobak och spel. Arbetet kräver samverkan på alla
nivåer.
Den psykiska ohälsan ökar på Gotland så väl som nationellt. Orosanmälningarna ökar och
präglas i hög utsträckning av våld i nära relation och bevittnat våld. Goda uppväxtvillkor
innebär i ett senare skede ett tryggt föräldraskap. Om barn bevittnat eller upplevt våld har
de sämre förutsättningar att utöva ett tryggt föräldraskap när de blir äldre. Det finns starka
kopplingar mellan psykisk ohälsa och att både utsätta eller utsättas för våld. Att förhindra
både våldsutövande och utsatthet skapar förutsättningar att förbättra den psykiska hälsan
5
6

En familj kan se ut på många sätt. Här avses den eller de som har ansvar för ett barns uppfostran och utveckling.
Folkhälsomyndigheten, Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld
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på Gotland. Särskilda insatser behöver riktas till grupper och individer som befinner sig i en
utsatt situation. Till dessa räknas barn och unga som växer upp i våldsamma miljöer
och/eller tar ett stort ansvar som omsorgsvårdare i hemmet.

Strategier

Strategierna har kopplingar till mål i förslaget till strategi för att förebygga och motverka
mäns våld mot kvinnor, Region Gotland 2019-2022.


Stärka hälsofrämjande levnadsvanor



Stärka familjen som resurs



Samverkan vid tidiga insatser för vård och stöd



Stödja barn att fullfölja gymnasiet eller gymnasiesärskola



ANDTS-förebyggande arbete (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel)



Förebygga och motverka att barn utsätts för eller bevittnar våld

Fokusområde 2

_____________________________________________________________________
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Livsvillkor och hälsa för personer med ökad risk för ohälsa

Hälsa skiljer sig mellan olika sociala grupper7, 2. Jämfört med befolkningen som helhet är
risken för ohälsa större bland personer med låg social position, som bland annat påverkas
av utbildningslängd och inkomst. Personer i särskilt utsatta situationer har sämre hälsa än
övriga befolkningen. Särskilt tydligt är det bland personer med funktionsnedsättning,
hbtq+-personer och vissa nationella minoriteter. Kvinnor har i många avseenden sämre
hälsa än män. Det är särskilt tydligt bland personer med funktionsnedsättning8. Även
personer som vårdar närstående har ökad risk för ohälsa9.
Region Gotland har möjlighet att göra insatser för jämlik hälsa, på olika nivåer:
1. Påverka människors förutsättningar för god hälsa.
Verksamheterna i Region Gotland ger förutsättningar för människor att få god hälsa
genom att påverka deras livsvillkor. Det görs bland annat genom att erbjuda
välfärdstjänster och service till kvinnor och män, flickor och pojkar och personer med
annan könsidentitet på ett sätt så att alla får tillgång och god kvalitet oavsett ålder,
socioekonomi, etnicitet, funktionsnedsättning etc.
En viktig del är att erbjuda utbildning av god kvalitet genom hela livet. En annan
grundförutsättning för hälsa är boende och närmiljö som ger likvärdiga möjligheter till
hälsofrämjande val och sociala mötesplatser10. Det handlar bland annat om hur vi bor, hur
vi rör oss i den bebyggda miljön, närhet till grönområden, lek och friluftsliv.
Det handlar om jämlik hälsa, SOU 2016:55
Marmott, M, Statussyndromet
8 Myndigheten för Delaktighet
9 Nationellt Kompetenscentrum anhöriga
10 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47
7
2
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Samhällsplanering utgör en viktig roll för att kunna erbjuda en god livsmiljö där alla,
oavsett kön och ålder upplever trygghet och inte utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker.
2. Direkta insatser för att främja hälsofrämjande levnadsvanor och socialt deltagande och förebygga
ohälsa för utsatta personer och grupper som har störst risk för ohälsa.
3. Främja hälsa bland medarbetare inom Region Gotland
En hälsofrämjande arbetsplats har förmåga att fokusera på god hälsa, att förebygga ohälsa
samt att stödja tidig återgång i arbete efter sjukdom, på såväl individ-, grupp- som
organisationsnivå11. Arbetsplatsen kan också arbeta för att inspirera medarbetare till goda
hälsorelaterade vanor och främja öppenhet kring hälsa och uppmärksamma specifika
faktorer som påverkar hälsan hos medarbetare, exempelvis egen och anhörigas ohälsa. Ett
öppet och tillåtande arbetsklimat gör också att chefer och kollegor kan reagera och stödja
en person som utsätts för exempelvis våld.
Region Gotland ska vara en attraktiv arbetsgivare som värdesätter och tillvaratar individers
olikheter. Ett utvecklingsområde är bland annat att verka för att ge sysselsättning till fler
personer som står längre ifrån arbetsmarknaden. Avgörande för att det ska ske är ett
prioriterat personal- och arbetsmiljöarbete. Det handlar också om att möta
kompetensbehovet inom Region Gotland. Ökar dessutom sysselsättningen för fler främjar
det i sin tur hälsa och välmående för de som har en ökad risk för ohälsa.

Strategier
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Strategierna har tydliga kopplingar och delvis överlappning till de strategier och exempel på
möjliga åtgärder som finns i Gotlands integrationsstrategi12.


Samhällsplanering som skapar delaktighet för alla och som underlättar hälsosamma
val



Skapa möjligheter för likvärdig tillgång till välfärdstjänster, arbete och sysselsättning



Stärka hälsofrämjande levnadsvanor



Främja god hälsa i arbetslivet för medarbetare inom Region Gotland

Fokusområde 3

_____________________________________________________________________
Hälsosamt åldrande

Det är aldrig för sent att satsa på god hälsa eftersom hälsofrämjande insatser ökar livsglädje
och livskvaliteten13. Äldre blir allt friskare och fler väljer att arbeta längre. Arbete är för de
flesta bra för hälsan. Det är viktigt att Regionen Gotland skapar förutsättningar för friska
arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv i alla åldrar. Det kan till exempel vara lagom
arbetsbelastning och balans mellan arbete och fritid.

11
12
13

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020, Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland. Länk: https://gotland.se/97362
Folkhälsomyndigheten, Hälsosamt åldrande
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Det naturliga åldrandet innebär att den fysiska funktionen förändras men den kan också
leda till minskad social aktivitet och risk för psykisk ohälsa. Riskbruk av alkohol bland
äldre, särskilt bland kvinnor, ökar. De alkoholrelaterade skadorna blir fler, eftersom
känsligheten för alkohol ökar med åldern.
Fallolyckor är ett annat riskområde relaterat till åldrandet. Det medför ett stort lidande för
den enskilde och är en stor kostnad för samhället.
Äldre personer som ger anhöriga stöd och omsorg behöver tillgång till kunskap och
gemenskap för att själva bibehålla en god hälsa.
Hälsan är även hos den äldre generationen ojämlik och ojämställt fördelad. Det är viktigt
att hälsofrämjande insatser även når dem med störst ohälsa. Det finns risk för att äldre
personer utesluts från att delta i många hälsofrämjande och förebyggande insatser. De äldre
diskrimineras på så vis på grund av ålder.
Ökad kunskap om digitalt utanförskap och stödjande insatser för att minska utsatthet och
ensamhet måste utvecklas.

Strategier


Främja möjligheter att bibehålla hälsan



Möjliggöra inkludering och socialt deltagande



Fallförebyggande arbete

Fokusområde 4

_____________________________________________________________________
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Inflytande och delaktighet

De mänskliga rättigheterna vilar på grundprinciperna jämlikhet och ickediskriminering.
Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett ålder, kön, könsidentitet, etnicitet,
religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och var på ön människor är bosatta.
Om människor upplever att de inte kan påverka sina egna livsvillkor eller inte är socialt
delaktiga kan känslan av utanförskap och maktlöshet ge negativa hälsoeffekter.
Medborgardialoger för fysisk planering, samrådsforum för personer med
funktionsnedsättning och olika insatser för att involvera barns perspektiv i olika processer
redan på kartläggnings- och planeringsnivå är några exempel på samverkande och
utvecklande former för olika grupper.
För att ge förutsättningar för alla invånare att vara delaktiga och att motverka faktorer som
inverkar negativt på möjligheten att påverka sina egna liv behövs ytterligare kunskaper och
utveckling av metoder, arbetssätt, mötesplatser och sociala forum.
Digitalt utanförskap drabbar allt fler, särskilt personer över 65 år men också andra grupper
som till exempel personer med funktionsnedsättning. Det i sin tur riskerar att stänga
människor ute från att vara delaktiga i samhället.
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Region Gotland har en viktig roll i att stödja digital delaktighet för att minska ojämlikhet i
hälsa genom att ordna aktiviteter, exempelvis kunskap om datoranvändning på olika
mötesplatser såsom på bibliotek.

Strategier

Strategierna har tydliga kopplingar och delvis överlappning till de strategier och exempel på
möjliga åtgärder som finns i Gotlands integrationsstrategi12.


Förstärka social sammanhållning och inkludering



Stärka och utveckla dialoger med barn och unga



Utveckla tillgängligheten4 i Region Gotlands verksamheter



Stärka kompetensen för att minska digitalt utanförskap

Genomförande och uppföljning
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att bidra till att uppfylla det övergripande målet att
gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet genom åtgärder inom den egna
verksamheten. Nämnder och styrelser omsätter programmets strategier till styrning i
verksamheterna genom deras årliga verksamhetsplan och vid behov
aktivitets/handlingsplaner.
Vid val och prioritering av aktiviteter i verksamheterna används om möjligt
hälsoekonomiska bedömningar14.
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Uppföljning och redovisning av aktiviteter görs i samband med verksamheternas
delårsrapporter och bokslut. Regionstyrelsen ansvarar för årlig återrapport till
Regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer genomförandet av programmet genom att utveckla
samverkan och gemensam uppföljning mellan regionens nämnder, bolag och stiftelser.

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020, Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland. Länk: https://gotland.se/97362
Fysisk,- informativ-, kommunikativ och psykosocial tillgänglighet
14 För kunskap om Hälsoekonomiska bedömningar, se Folkhälsomyndigheten:
http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/rapporter/2019/2019-2-uppfoljning-av-funktionshinderspolitiken-2018.pdf
12
4
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 200

Program för god jämlik jämställd hälsa

RS 2019/575
AU § 176

Regionstyrelsens beslut
x

Program för god jämlik jämställd hälsa remitteras till Region Gotlands nämnder,
helägda bolag och stiftelsen Gotlandsmusiken för synpunkter. Nämnderna ombeds
särskilt utveckla sin syn på möjligheter att arbeta utifrån föreslagna områden och
strategier, i den egna verksamheten.

Det folkhälsopolitiska programmet från 2009 (KF § 160, 2008-12-15) ska revideras
enligt beslut RS § 306, 2015-10-29. Arbetet med revideringen påbörjades 2016-2017
men har blivit fördröjt i avvaktan på framtagandet av en ny Regional utvecklingsstrategi, RUS. Program för god jämlik jämställd hälsa ska förhålla sig till de övergripande mål som ska vara vägledande för utvecklingen på Gotland och som
kommer att uttryckas i RUS. En ny RUS beräknas dock inte vara klar förrän vid
årsskiftet 2020-2021. Ett nytt program för folkhälsoarbetet är nödvändigt för övergripande prioritering samt att förvaltningarna efterfrågar styrning inom folkhälsoområdet. Programmet för god jämlik jämställd hälsa föreslås gälla från 2020- 2023
och utgå från gällande mål i Vision 2025 att Gotlänningarna har bra hälsa och mår
bäst i landet.
Förslaget har tagits fram i samarbete med tjänstepersoner inom samtliga förvaltningar samt Gotlandshem. Vidare har förtroendevalda diskuterat utmaningar och
behov av strategier i workshop i början av revideringsarbetet.
Programmet fokuserar på att minska ojämlikheten i hälsa eftersom det finns
skillnaderna i hälsa mellan olika grupper. Fyra fokusområden föreslås med strategier
som utgår från nulägesbilden av folkhälsa på Gotland och utifrån definierade behov
för att långsiktigt skapa bättre samhälleliga förutsättningar för en god jämlik jämställd
hälsa.
Programmet ska ge verksamheterna stöd i arbetet med att minska skillnader i hälsa
och därmed främja jämlikhet och jämställdhet i samhället. Det har därför varit
naturligt att tänka in alla sju diskrimineringsgrunderna - kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder- i arbetet med programmet. Barnoch ungdomsperspektivet har uppmärksammat särskilt. Hänsyn har även tagits till att
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 200 forts
RS 2019/575

programmet ska täcka in alla styrkortsperspektiv. Det ekonomiska perspektivet syns i
programmet genom att det fokuserar på strategier som ger störst effekt på skillnader i
hälsa. Programmet lyfter även fram vikten av tidiga insatser samt främjande och förebyggande arbete som på lång sikt ger ekonomiska vinster. Programmet är vägledande
för verksamheterna, att välja insatser utifrån givna budgetramar.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förslag på program för god jämlik jämställd
hälsa skickas på remiss till Region Gotlands nämnder, helägda bolag och stiftelsen
Gotlandsmusiken.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-15
Skickas till
Samtliga nämnder
GotlandsHem
Gotlandsmusiken
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2427
12 augusti 2019

Lena Köhn

Tekniska nämnden

Kompetensförsörjningsplan 2020-2024
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan för perioden 20202024. Kompetensförsörjning har under många år varit ett viktigt och centralt
fokusområde för förvaltningen. För att kunna behålla, utveckla och rekrytera
personal görs ett antal satsningar och aktiviteter. Bl a:


Kompetensutveckling på individ- och gruppnivå



Ingenjörstraineeanställning



Uppsnabbad rekryteringsprocess



Mottagning av ett flertal praktikanter från drift- och
underhållsteknikutbildningen vid YH-utbildningen (Yrkeshögskola). Detta
har underlättat vår rekrytering till semesterperioder och till
tillsvidareanställningar.



Delta i marknadsföringsinsatser vid t ex mässor

I planen redovisas även prognos och bedömningar rörande bl a personalrörlighet och
pensionsavgångar och påverkande omvärldsfaktorer.
För att säkra chefsbemanningen över tid sker en ersättarplanering. Detta för att
säkerställa återväxt av chefer och trygga chefsförsörjningen på kort och lång sikt.
Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att kompetensförsörjningsplanen godkänns.
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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 2019/2427

Barn- och genusperspektiv

Teknikförvaltningen försöker anställa 1-2 ungdomar per år genom Tekniksprånget
Inför den årliga löneöversynen gör förvaltningsledningen prioriteringar utifrån
bristyrken och jämställdhetssatsningar.
Landsbygdsperspektiv

Kompetensförsörjningsplanen har ingen direkt påverkan på landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys
Ett antal

större exploateringsprojekt har medfört att antalet medarbetare ökat med ett
tiotal personer under 2019. Samtidigt är regionens besparingskrav i fokus och
personalkostnaderna är en stor del av kostnadsmassan men flera av befattningarna
finansieras helt eller delvis inom ramen för projekt- och exploateringsbudgetar eller i
andra fall genom verksamheter som är avgiftsfinansierade.
Beslutsunderlag

Kompetensförsörjningsplan 2020-2024
TKF tjänsteskrivelse 2019-08-12

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
TKF Verksamhetsstöd
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Teknikförvaltningen

Augusti 2019

Kompetensförsörjningsplan 2020 - 2024
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Avgångar och personalrörlighet
Teknikförvaltningen har ca 300 tillsvidareanställda medarbetare. Ca 20 % av dessa är kvinnor.
Under sommarhalvåret ökar antal medarbetare med som mest upp till 50 semestervikarier och
säsongsanställda.
Historiskt har personalrörligheten varit låg och de flesta medarbetare har slutat sin anställning
pga åldersskäl. Under 2018 var personalomsättningen 6,5 %. Se tabell nedan.
Personalomsättningen är beräknad enl definitionen ”antal som slutat i förhållande till
genomsnittligt antal medarbetare under året”. Expansionen är beräknad som ”summan av
antalet som börjat minus antalet som slutat i förhållande till genomsnittligt antal medarbetare
under året”.

Genomsnittligt antal tillsvidareanställda

289

2018
Antal som slutat

19

Antal som börjat

41

Personalomsättning

6,5 %

Expansion

7,6 %

Under de senaste åren har vi sett att antalet medarbetare som slutar sin anställning av andra
orsaker än uppnådd pensionsålder har ökat. Anledningen, i alla fall delvis, kan förklaras av den
rådande högkonjunkturen. Det ökande byggandet och nya teknikkonsultföretags etablering på
Gotland, har gjort att efterfrågan på den kompetens som förvaltningens medarbetare har är
attraktiv för andra arbetsgivare. Förvaltningens möjlighet att kunna återbesätta vakanser är
naturligtvis också beroende av konjunkturläget. Möjligheterna att rekrytera har förbättrats
avsevärt sedan lönenivåerna för vissa svårrekryterade befattningar har höjts under de senaste
åren. För vissa yrkesgrupper består dock rekryteringssvårigheterna bl a beroende på bristen av
kompetens på nationell nivå.
Verksamheten har ofta behov av medarbetare som har erfarenhet från området i kombination
med relevant utbildning. Anledningen är att många av förvaltningens befattningar är unika med
specifikt innehåll. Satsningar för att höja lönenivån för redan anställda medarbetare i de mest
svårrekryterade befattningarna har gjorts de senaste tre löneöversynerna (2017, 2018 och 2019).
Nedanstående tabell visar att drygt 50 av förvaltningens ca 300 medarbetare, dvs knappt 20 %,
kommer att uppnå pensionsåldern 65 år under perioden 2020-2024. Lagstiftningen tillåter en
flexibel pensioneringsålder mellan för närvarande 61 och 67 år.
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Pensionsavgångar 2020-2024
Pension vid 65 år
2020

2021

2022 2023

2024

Tot/funk

Högskoleutb. adm. funktioner

-

1

2

-

1

4

Övriga adm. funktioner

-

1

-

-

2

3

Högskoleutbildade ingenjörer

4

1

1

3

1

10

Övriga tekniker mm

1

7

9

8

4

29

Chefer

-

1

1

-

-

2

Arbetsledare

1

-

2

-

1

4

Totalt/år

6

11

15

11

9

/52

Uppdrag
Inom förvaltningens nuvarande verksamhet ser vi idag inga stora förestående förändringar i
uppdragens innehåll. Däremot en markant utökning av uppdragets omfattning bl a exploatering
av nya bostadsområden, utbyggnad av VA-försörjningen samt bostadslösningar för bl a
nyanlända.
Förvaltningen har gjort en omvärldsanalys för att se om kravprofilerna i framtiden kommer att
se annorlunda ut, men medarbetarnas uppdrag antas se ungefär likadana ut som idag. Den
tekniska utvecklingen t ex vad gäller fastighetsdrift och annan digitalisering kommer dock att
ställa högre krav på medarbetarnas tekniska och digitala kunnande. Kundfokus och
bemötandefrågor är centrala i alla verksamheter och attityd och gott medarbetarskap kommer
att bli avgörande för vår framgång.
Ett antal större exploateringsprojekt har beslutats vilket medfört att antalet medarbetare inom
förvaltningen utökats med ett tiotal personer under 2019. Förvaltningen har med andra ord haft
ett relativt omfattande rekryteringsbehov pga detta. Samtidigt är regionens besparingskrav i fokus
och personalkostnaderna utgör en stor del av förvaltningens kostnader. Ett flertal tjänster inom
de skattefinansierade verksamheterna finansieras dock helt eller delvis inom ramen för de projektoch exploateringsbudgetar som upprättas. För andra delar av förvaltningens verksamhet, va och
avfall, sker finansieringen av tjänsterna genom avgifter.
Troligt är att rekryteringsutmaningarna kommer att bestå vad avser de redan i dag svårrekryterade
grupperna högskoleutbildade ingenjörer och övriga tekniker.
Förvaltningens verksamheter förutsätter rekrytering av ett antal säsong- och sommararbetare
varje år och till dessa grupper har förvaltningen historiskt haft en bra rekryteringsbas. De senaste
åren har rekryteringssvårigheter uppkommit också inom dessa områden. Svårigheterna gäller att
kunna anställa medarbetare med utbildning/erfarenhet från branschen och att kunna matcha
andra arbetsgivares lönenivåer.
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Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen har under många år varit ett viktigt och centralt fokusområde för
förvaltningen. För att kunna behålla, utveckla och rekrytera görs årligen ett antal satsningar och
aktiviteter. Ett antal exempel ges här nedan:
















Inför den årliga löneöversynen gör förvaltningsledningen prioriteringar utifrån bristyrken
och jämställdhetssatsningar.
Kompetensutveckling på individuell- och gruppnivå.
Ingenjörstraineeanställning
Uppsnabbad rekryteringsprocess
Anställa 1 – 2 ungdomar per år genom Tekniksprånget
Varje termin ta emot ett flertal praktikanter från drift- och underhållstekniksutbildningen
inom ramen för YH-utbildningen. Förvaltningen har också representation i styrgruppen
för utbildningen och kan därmed påverka utbildningens innehåll för att passa
förvaltningens kompetensbehov. YH-utbildningen har i betydande grad underlättat
rekryteringen både till semesterperioder och vid tillsvidareanställningar.
Konceptet Teknikcollege har etablerats på Gotland
Erbjuda möjlighet/teman till universitetsstudenternas examensarbeten mm
Höjd lönenivå för medarbetarna i de mest svårrekryterade befattningarna
Stötta möjligheter till intern rörlighet genom t ex arbetsbyten
Marknadsföra förvaltningen genom att medarbetare presenterar sin verksamhet genom
regionens instagramkonto samt genom yrkespresentationerna ”vår vardag” via
affischering som finns på färjorna och i hamnterminalen
Delta i marknadsföringsinsatser vid t ex mässor
Yrkesanknuten kompetensutveckling genomförs för att nå verksamhetsmålen.
Samarbete med Arbetsförmedlingen för att bereda praktik och ev anställning för
nyanlända.

En diskussion pågår inom regionen om att återinföra s k yrkesambassadörer för att representera
vid interna såväl som externa evenemang med inriktning på kompetensförsörjning.
Teknikförvaltningen deltar i detta arbete.
Nätverk/mentorprogram finns också med i arsenalen av tänkbara åtgärder för att lyckas med vår
kompetensförsörjning. Inga planlagda aktiviteter eller program är i pipeline för en sådan
satsning. Däremot används t ex mentorer i specifika fall när vi identifierat det som en hjälpsam
åtgärd.
Som tidigare nämnts är många av Teknikförvaltningens yrken svårrekryterade. En ofta använd
resurs för att klara vårt uppdrag, är att de medarbetare som lämnar sin anställning för
pensionering återanställs för att fortsätta arbeta, men under mer flexibla former.

4

Teknikförvaltningen

Augusti 2019

Ersättarplanering för chefer inom teknikförvaltningen
Med ersättarplanering menar vi att säkerställa återväxt av chefer och trygga chefsförsörjningen på
kort och lång sikt. Arbetet är en viktig del av den strategiska kompetensförsörjningen.
Förvaltningsledningen ansvarar för att identifiera framtida ledare, men chefer på alla nivåer ska
involveras. Vårt mål är att det alltid finns minst en utsedd medarbetare att ersätta vid ordinarie
chefs frånvaro.
Arbetet med att strukturerat identifiera framtida ledare pågår på årlig basis och inkluderar att
nominera kandidater till ”Vägen till ledarskap”.
Även vägar för att ersätta andra specialistkompetenser behöver aktualiseras i det fortsatta arbetet.
Kompetensutveckling per avdelning, enhet och individ
Varje chef, tillsammans med berörd medarbetare, upprättar årligen en individuell
kompetensutvecklingsplan som följs upp vid medarbetarsamtalet. Planen ska utgå från
verksamhetens samlade långsiktiga kompetensbehov för att klara målen för sin verksamhet.
Chefernas ansvar är att ta fram planering för hela sin verksamhet och matcha behoven till
medarbetarnas förutsättningar och förmågor.
Påverkande omvärldsfaktorer









Förändringar vad gäller pensionsålder och ersättningsnivåer.
Ändrade uppdrag alternativt minskade eller ökade uppdrag.
Tillgång på utbildningsplatser/utbildad arbetskraft.
Teknisk utveckling.
Det allmänna omdömet om oss som arbetsgivare.
Det ekonomiska läget.
Tillskott av kompetens bland nyanlända personer.
Politiska beslut om t ex verksamhetövergång inom nuvarande egenregiverksamhet.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/427
13 juni 2019

Klicka här för att ange text.

Tekniska nämnden

Uppdrag: pendlarparkering
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden gav teknikförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att anlägga pendlarparkering i anslutning till stomlinjerna (TN § 72 2018-02-21)
Bedömning

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet som antogs av regionfullmäktige (RF §
95 2019-02-25) ingår planering för framtida pendlarparkeringar. Teknikförvaltningen
anser att uppdraget är hanterat med att det ingår i trafikförsörjningsprogrammet.
Trafikprogrammets mål för kollektivtrafiken på Gotland utgår från de nationella
transportpolitiska målen, från de regionala målen i Vision Gotland 2025 och
Energiplan 2020 samt från mål i regionens styrmodell och inriktningen i Ett
långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-06-13
TN § 72 2018
RF § 95 2019
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 72

Uppdrag: pendlarparkering

TN 2018/427

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att anlägga pendlarparkering i anslutning till stomlinjerna.

Sammanfattning

Pendarparkering: Daniel Heilborn (MP) vill lägga ett uppdrag att utreda
förutsättningar att anlägga pendlarparkering i anslutning till stomlinjerna. Patric
Ramberg återkommer till nämnden med tidplan.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2017/3427
21 augusti 2019

Lisa Larsson

Tekniska nämnden

Projekt Visby Återvinningscentral (ÅVC)
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att Avfallsavdelningen ökar antalet
medarbetare på Visby ÅVC med 3 årsarbetskrafter.



Tekniska nämnden beslutar att avdelningens ökade lönekostnader
finansieras genom ökade intäkter och sänkta kostnader motsvarande
ca 1,2 miljoner kronor per år.

Sammanfattning

Visby Återvinningscentral är under utveckling. Projektet har samlat in fakta under ett
knappt år. Under året testas ett inpasseringssystem och ett ändrat arbetssätt med fler
medarbetare. Försöket har resulterat i sänkta behandlingskostnader, säkrade intäkter
och ett statistiskt underlag för fortsatt utveckling av verksamheten.
Teknikförvaltningen bedömer att ökad bemanning är en förutsättning för att
bibehålla och öka intäkterna samt uppnå en hög renhetsgrad på avfallsfraktionerna
och därmed sänka behandlingskostnaderna och öka mängden avfall som återanvänds
eller materialåtervinns.
Ärendebeskrivning

Projektet har testat andra arbetssätt, med verktyg som möjliggör fler antal rörliga
medarbetare ute på ÅVC-området. Ett av verktygen, ett inpasseringssystem, testas
under en 12-månadersperiod. Under de 10 månader som ökad bemanning och nytt
arbetssätt har tillämpats kan projektet visa att behandlingskostnaderna har sjunkit
och intäkterna från avgifter har ökat motsvarande 1,2 miljoner kronor under ett år.
Ökad bemanning innebär att kunderna snabbare får personlig hjälp med att sortera
sitt avfall i rätt behållare/på rätt plats. Renare fraktioner innebär att avfallet kan
återanvändas eller materialåtervinnas i högre grad och att mängden ”dyrt” avfall till
deponi liksom blandat brännbart avfall minskar. Minskningen av avfall till deponi
innebär också att investeringen i utbyggnad av Slite deponi kommer att räcka längre.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3427

Avfallsmängderna har minskat totalt sätt, främst gäller det verksamhetsavfall, såsom
bygg- och rivningsavfall. Verksamhetsavfall ingår inte i kommunens
renhållningsskyldighet och kan lämnas till valfri mottagare. Flera av de privata
mottagningsanläggningarna har rapporterat om ökade mängder bygg- och
rivningsavfall på uppemot 40%, sedan tekniska nämnden reviderade prislistan för
verksamhetsavfall och teknikförvaltningen förankrade prislista och arbetssätt i
verksamheten (november 2018). Det betyder att bygg- och rivningsavfall hittar fram
till de privata aktörernas mottagningsanläggningar.
Projektet kan konstatera att prislistan för verksamhetsavfall behöver utvecklas för att
underlätta för såväl kunder som personal. Teknikförvaltningen önskar återkomma
med förslag på förändringar av prislista för verksamhetsavfall och miljöstyrande
avfallstaxa för exempelvis förebyggande av avfall och återbruk.
Avfallsbranschen förväntar sig en ökad efterfrågan på återvunnen plast och textil,
vilket skulle kunna resultera i framtida materialersättningar, förutsatt att fraktionerna
håller en hög kvalitet – dvs att de är bra sorterade och hanterade under
insamlingsprocessen, där sortering på ÅVC är en viktig del.
Om bemanningen inte ökas får vi sämre sorterade fraktioner, som resulterar i ökade
kostnader för behandling av material som inte kan materialåtervinnas, men också
uteblivna intäkter för avsalu av rena fraktioner. Riskerna är också att vi, med
utebliven insats i form av personalökning, ramlar tillbaka till 2017 års nivå med höga
behandlingskostnader och ojämna intäkter. Vi blir då tvungna att höja grundavgiften
i avfallstaxan samtidigt som vi missar nationella och regionala återvinningsmål.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att 1 arbetsledare och 2 ÅVC-medarbetare är en
förutsättning för att bibehålla intäkterna och sänka behandlingskostnaderna samt öka
mängden avfall som återanvänds eller materialåtervinns, utan att höja avfallstaxan.
Teknikförvaltningen bedömer, baserat på antalet besökare, andelen fakturerade
verksamheter och tecknade avtal, att finansiering kan ske genom ökade intäkter och
sänkta kostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-12-04
Presentation på sammanträde 2018-01-31
Tjänsteskrivelse 2018-02-23
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-03-28

TN § 90

Projekt Visby återvinningscentral

TN 2017/3427
TN AU § 77

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att Gata- och Parkavdelningen ökar antalet medarbetare
på Visby återvinningscentral med 3 personer under ett års tid, vilket kommer
innebära ökade driftskostnader med ca 1,2 miljoner kronor.
Tekniska nämnden beslutar att driftskostnaderna finansieras genom ökade intäkter
med ca 1,2 miljoner kronor.

Sammanfattning

Visby återvinningscentral (ÅVC) är under utveckling. Projektet samlar inledningsvis
in fakta under en 12-månadersperiod. Ett inpasseringssystem och ändrat arbetssätt
testas för att sänka kostnader, säkra intäkter och ge underlag till framtida förslag om
utveckling av ÅVC-verksamheten. Teknikförvaltningen bedömer att extra bemanning
krävs under test-perioden. Finansiering beräknas ske genom ökade intäkter.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att 1 arbetsledare och 2 ÅVC-medarbetare behövs för
att kunna genomföra ”Projekt Visby Återvinningscentral”.
Teknikförvaltningen bedömer, baserat på antalet besökare och andelen fakturerade
verksamheter, att finansiering kan ske genom ökade intäkter.
Gata- och Parkavdelningens driftskostnader ska regleras genom en omföring av
intäkter när året är slut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-12-04
Presentation på sammanträde 2018-01-31
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avfallsingenjör Lisa Larsson.
Lisa vill förtydliga felaktig information som florerat i media: projektet handlar inte
om att identifiera de som lämnar avfall utan att betala.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/1445
23 augusti 2019

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Taxa boendeparkering
Förslag till beslut

•
•
•
•
•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om en
höjning av avgiften för boendeparkering enligt följande;
Årskort höjs till 3400 kronor
Månadskort oförändrat 400 kronor
Förnyelse under gällande period höjs till 320 kronor
Ansökan höjs till 320 (debiteras även vid avslag på ansökan)

Sammanfattning

Enligt tekniska nämndens strategiska plan och budget för 2020-2022 skall samtliga
externa taxor ses över årligen för att säkerställa en korrekt hantering.
Rabatten för årskort i förhållande till månadskort är för närvarande 48% vilket är
orimligt mycket. Förvaltningen anser därför att årskort skall ge en rabatt mot
månadskortet med 30%. Eftersom månadskortet ligger på en rimlig nivå föreslås
ingen ändring av kostnaden för månadskortet.

Ärendebeskrivning

I andra städer i landet varierar taxan för boendeparkering.
Exempel: Linköping 370:-/ månad, Solna 400:-/månad, 1000:-/tre månader,
Uppsala 20:-/påbörjat dygn 1200:-/3 månader, 4400:-/12 månader, Malmö 15 25:-/dygn, Norrköping 70:-/dygn, 250:-/30 dygn. I Visby kostar boendeparkering
400:-/månad, 2500:-/år. Att lösa månadskort i 12 månader kostar 4800:-. Årskortet
ger därmed en rabatt på boendeparkering med ca 48%.
Om rabatten på boendeparkering sänks till 30% i förhållande till månadskortet skulle
ett årskort kosta ca 3400:-.vilket blir en höjning med 36%.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/1445

Möjligheten att ge boende inom ett visst område tillgång till en reducerad parkerings
taxa regleras av ”Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats, m.m.”
Bedömning

Förvaltningen bedömer att en årlig översyn av externa taxor är nödvändig och i linje
med de beslut som anges i tekniska nämndens strategiska plan och budget för 20202022. Rabatten för årskort i förhållande till månadskort är för närvarande 48% vilket
är orimligt mycket. Förvaltningen anser därför att årskort skall ge en rabatt mot
månadskortet med 30%. Eftersom månadskortet ligger på en rimlig nivå föreslås
ingen ändring av kostnaden för månadskortet.
Boendeparkering 1 år 3400 kronor inkl. moms (höjning med 900)
Boendeparkering 1 månad 400 kronor inkl. moms (Ingen höjning)
Förnyelse av tillstånd under gällande period (fordonsbyte) 320 kronor inkl. moms
(höjning med 20:-, förlängning går bara att göra till det gamla tillståndets slutdatum)
Ansökan (debiteras även vid avslag) 320 kronor inkl. moms (höjning med 20:-)
Förslaget är inte förankrat med Visby innerstads boendeförening. Eftersom övriga
kostnader för parkering inte har höjts sedan boendeparkeringen infördes utan snarare
sänkts i och med att två timmars gratis parkering under delar av året har införts
kommer troligtvis beslutet att möta en del kritik från boende i innerstan.
Barn- och genusperspektiv –beslutet påverkar endast de som har boendeparkering i
Visby innerstad.
Landsbygdsperspektiv - beslutet påverkar endast boendeparkering i Visby innerstad.
Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet innebär ökade intäkter enligt tekniska
nämndens strategiska plan och budget för 2020-2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-08-23
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/1446
26 augusti 2019

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Taxa nyttoparkering
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om en höjning
av taxan för nyttoparkeringstillstånd med 1363 kronor så att kostnaden för
nyttoparkeringskort blir 4500 kronor för en period av tre år.

Sammanfattning

Enligt tekniska nämndens beslut om strategisk plan och budget för 2020-2022 skall
samtliga externa taxor ses över årligen för att säkerställa en korrekt hantering. Med
anledning av detta föreslås avgiften för ett treårigt nyttoparkeringstillstånd höjas till
4500:-/för tre år. Årskostnaden ökar då med 454:-

Bedömning

I andra städer i landet varierar taxan för nyttoparkering.
Exempel: Linköping 2500:-/år, Solna 7500:- år, Uppsala 3500:-/år, Lund 6000:/år, Göteborg 10 000:-/år, Stockholm 17 000:- . I Visby kostar boendeparkering
3137:- för tre år vilket gör en årskostnad på 1046:Förvaltningen bedömer att en årlig översyn av externa taxor är nödvändig och i linje
med de beslut som anges i tekniska nämndens strategiska plan och budget för 20202022. En höjning med 1363 kronor får anses rimligt. Taxan för nyttoparkering blir då
4500:- för tre år inklusive index (KPI) för 2019. Övriga villkor för nyttoparkering
kvarstår.
Barn- och genusperspektiv –beslutet påverkar endast de som har
nyttoparkeringstillstånd
Landsbygdsperspektiv - beslutet påverkar endast de som har nyttoparkeringstillstånd.
Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet innebär ökade intäkter enligt tekniska
nämndens strategiska plan och budget för 2020-2022.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/1446

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse TN 2019/1446 26 augusti 2019

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2018/3053
22 augusti 2019

Lisa Larsson

Tekniska nämnden

Utställning och samråd av Avfallsplan för Region Gotland
Förslag till beslut

-

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Tekniska nämnden beslutar att förslag till Region Gotlands Avfallsplan 20202030 med tillhörande bilagor skickas på samråd under perioden 2019-10-01 tom
2019-11-30, till berörda.
Tekniska nämnden beslutar att ställa ut förslag till Region Gotlands Avfallsplan
med tillhörande bilagor för allmänheten under perioden 2019-10-01 tom 201911-30.
Tekniska nämnden beslutar att göra den till Avfallsplanen hörande
Miljökonsekvensbeskrivningen tillgänglig för allmänheten och länsstyrelsen.

Sammanfattning

En renhållningsordning för Gotlands kommun bestående av avfallsföreskrifter och
en avfallsplan antogs av Kommunfullmäktige § 152 2007-06-18. Avfallsföreskrifterna
är reviderade och gäller från den 1 april 2014.
En revidering av Avfallsplanen pågår med målsättning att ny Avfallsplan antas av
Regionfullmäktige och gäller från år 2020. Arbetet är väl förankrat i regionen och
sker med stöd av extern konsult. Det som genomsyrar den nya avfallsplanen är
devisen Gotland gör avfall till en resurs.
Enligt 15 kapitlet 42§ Miljöbalken ska kommunen, innan planen kan antas,
genomföra samråd med berörda och ställa ut ett förslag till Avfallsplan för
granskning under minst fyra veckor.
Ärendebeskrivning

En avfallsplan ska ses över vart fjärde år och revideras vid behov (80§
Avfallsförordningen). Nu gällande avfallsplan antogs av kommunfullmäktige 18 juni
2007. Framtagande av underlag till reviderad avfallsplan för Region Gotland enligt 15
kapitlet 41§ Miljöbalken pågår. Avfallsplanen tas fram i enlighet med
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och
hantering av avfall (NFS 2017:2).
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 20xx/xxxx

Framtagningen av en ny avfallsplan är väl förankrat i regionen och sker med stöd av
en extern konsult. Ett tjugotal temamöten har genomförts med deltagare från
samtliga förvaltningar och några externa aktörer inom följande fokusområden:







Nedlagda deponier
Utveckling Återvinningscentraler
Offentliga rummet
Region Gotlands egna avfall
Nyttiggörande av organiskt avfall på Gotland
Kommunikation med medborgarna

En politisk referensgrupp bestående av politiker från tekniska nämnden har deltagit i
en workshop kring strategier, inriktningsmål och delmål, 2019-04-10. Allt arbete har
genomsyrats av devisen Gotland gör avfall till en resurs. Länsstyrelsen har fått
möjlighet att yttra sig över avseende avgränsning av miljöbedömning för den nya
avfallsplanen i ett Avgränsningssamråd. En miljökonsekvensbeskrivning tagits fram,
med en bedömning av vilka konsekvenser genomförandet av åtgärder och uppnådda
målsättningar har på miljön.
Ett förslag till Avfallsplan för Region Gotland finns framtaget med målsättning att ny
Avfallsplan antas av Regionfullmäktige och gäller från år 2020.
Enligt 15 kapitlet 42§ Miljöbalken ska kommunen, innan planen kan antas,
genomföra samråd med berörda och ställa ut ett förslag till Avfallsplanen för
granskning under minst fyra veckor. Under utställningsperioden finns möjlighet för
alla medborgare och besökare att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.
Teknikförvaltningen föreslår att samråd och utställning sker från 1 oktober 2019 till
och med 30 november 2019. Underlag för beslut om ny Avfallsplan kan sedan
presenteras till TN, RS och RF under vintern. Planen kommer att skickas för samråd
till Länsstyrelsen, närliggande kommuner/kommunala avfallsbolag, Ragn-Sells,
Åkericentralen, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Röda Korset, LRF och
interna verksamheter.
Bedömning

Framtagandet har skett med bred förankring i regionen.
Samråd och utställning under oktober-november 2019 uppfyller lagkravet på minst 4
veckors utställning och möjliggör fortsatt framtagningsarbete med bibehållen tidplan
för att planen ska börja gälla under år 2020.
Beslutsunderlag

Renhållningsordning för Gotlands kommun, Kommunfullmäktige § 152 2007-06-18
Förslag till Region Gotlands Avfallsplan 2020-2030 Samrådsversion
Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan 2020-2030
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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PLAN

Avfallsplan
Region Gotland
Vi gör avfall till en resurs

Samrådsversion
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av teknikförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 2020-2030
Nästa revidering 2023
Ärendenr RS 20xx/xxxx
Samrådsversion 0.27
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Region Gotland

Avfallsplan
Region Gotland

Sammanfattning – Vi gör avfall till en resurs
Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering utgör tillsammans
Renhållningsordningen för Region Gotland. Avfallsplanen gäller för åren 2020 –
2030 och ersätter tidigare Avfallsplan från 2007. Alla delar av samhället behövs
och kan bidra till att uppnå avfallsplanens mål: privatpersoner, företag,
organisationer och föreningar, universitetet, regionen och statliga myndigheter.
De övergripande strategierna för avfallshanteringen på Gotland är:






Resurshushållning och effektiv avfallshantering – Vi ska röra oss uppåt i
avfallstrappan
Vi ska prioritera arbetet med att ta det farliga avfallet ur kretsloppet
Källsortering ska vara enkelt och nära
Region Gotlands verksamheter ska föregå med gott exempel
Vi ska samarbeta och delta i relevanta nätverk
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Vi gör avfall till en resurs genom att uppnå följande målsättningar:
1. På Gotland genereras mindre avfall
2. År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare att
återanvända/återbruka begagnade varor. Återanvändning av bygg- och
rivningsavfall har ökat.
3. År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till
materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.
4. Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland. År 2025 har
återvinningen av energi och näring från avfall ökat.
5. Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva deponier
6. År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark skräpfria
Målsättningar och delmål innebär att hela Gotland under åren 2020-2030 ska
arbeta med att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen, både av
begagnade varor och av bygg- och rivningsavfall. Vi ska öka källsorteringen hos
hushåll och hos regionens verksamheter samt öka återvinningen av energi och
näring från avfall. Vi kommer att arbeta med de nedlagda deponier som finns
på Gotland och vi ska dessutom minska nedskräpningen. Att de lokala målen
utgår från avfallstrappan, som finns som prioriteringsordning för
avfallshanteringen i EUs ramdirektiv för avfall, innebär att vi även ligger väl i fas
med hur det ser ut på EU-nivå. Målen i Avfallsplanen för Region Gotland ligger
alltså helt i linje med prioriterade områden på både europeisk och nationell
nivå. Våra mål är i högsta grad med och verkar för en samhällsförändring där vi
minskar avfallsmängderna och blir bättre på att ta hand om resurserna i
avfallet. Genom mål om nedlagda deponier och minskad nedskräpning är vi
också med och arbetar för att påverkan på och risker för hälsa och miljö
minimeras.
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1. Inledning
1.1 Från avfall till resurs

De flesta varor som köps blir så småningom avfall. Framtidsscenarier antyder att
avfallsmängden i Sverige kan bli upp till fyra gånger så stor år 2050, jämfört med 20091 om
trenden inte bryts. Avfall har genom åren omväxlande betraktats som en resurs och som ett
miljöproblem. Sverige är ganska bra på att återvinna material, energi och näring ur avfallet.
Nästa steg är att förebygga uppkomsten av avfall. När varor återanvänds eller på annat sätt
får längre livslängd undviks negativ miljöpåverkan från tillverkningen av nya, liknande
varor. Det är också nödvändigt att se till att ämnen som kan vara giftiga för människor och
miljön inte sprids.
1.2 Krav på mål och åtgärder inom avfallsområdet

Mål, strategier och styrmedel inom avfallsområdet utvecklas både genom nationellt arbete
och på EU-nivå. Sveriges nationella avfallsplan har tagits fram av Naturvårdsverket och
bygger på det övergripande miljömålet att till nästa generation lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö-och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser. En del av utmaningen är att se till att kretsloppen är resurseffektiva och så
långt som möjligt fria från farliga ämnen. Om vi ska nå miljömålen behöver vi inte bara
minska den totala mängden avfall utan även minimera farliga ämnen i produkter och varor.
En kommunal avfallsplan är ett strategiskt viktigt dokument ur miljö- och resurssynpunkt.
Varje kommun skall enligt 15 kap 11 § miljöbalken fastställa en renhållningsordning,
omfattande såväl föreskrifter för avfallshantering som en avfallsplan. Detta dokument med
dess bilagor utgör Region Gotlands avfallsplan.
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande och
hantering av avfall (NFS 2017:2) och vägledning (rapport 6760) reglerar innehållet i en
kommunal avfallsplan. Kommunerna ska ta fram mål och åtgärder som utgår från de
nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer.
Läs mer mål och lagstiftning i bilaga 4.
1.3 Avfallstrappan visar vägen

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Bakgrunden till upplägget för Region Gotlands mål är den i miljöbalken och i EUlagstiftningen angivna avfallshierarkin (även kallad avfallstrappan). Avfallstrappan visar hur
vi kan arbeta strategiskt med avfallshantering och resurshushållning. Vi ska röra oss uppåt i
avfallstrappan. Det innebär att i första hand förebygga att avfall uppkommer. Det avfall
som trots allt uppstår ska behandlas så resurseffektivt som möjligt.

1

Källa: Profu
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Inom EU finns flera aktionsplaner för att åstadkomma en cirkulär ekonomi. I en cirkulär
ekonomi utnyttjas resurser mer effektivt, sambandet mellan tillväxt och avfallsmängder har
brutits och materiella resurser recirkuleras i biologiska eller tekniska kretslopp.
1.4 Syfte med Region Gotlands avfallsplan

Avfallsplanen är ett viktigt verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och
syftet med avfallsplanen för Region Gotland är att:
Ange en politiskt förankrad färdriktning för hållbar utveckling avseende avfallshantering på
Gotland. Tillsammans gör vi avfall till en resurs.
1.5 Nuvarande avfallshantering på Gotland

Gotland är en utpräglad turistkommun och antalet gästnätter mångfaldigas sommartid.
Gotlands kommun hade 58 595 invånare 2017 och den totala mängden hushållsavfall var
622 kg per person, varav ca 280 kg var grovavfall. En mer omfattande nulägesbeskrivning
redovisas i bilaga 1. På Gotland finns sju bemannade återvinningscentraler för insamling av
hushållens grovavfall, farliga avfall och andra utsorterade avfallsfraktioner samt avfall från
bygg- och anläggningsarbeten, så kallat verksamhetsavfall. Förpacknings- och
tidningsinsamlingen har drygt 20 återvinningsstationer för tidningar och förpackningar på
ön. Det finns flera föreningar, företag och organisationer som tar emot sådant som kan
återbrukas. Ett flertal anläggningar mellanlagrar och behandlar avfall på Gotland, andra
avfallsflöden går till fastlandet för behandling. Ytterligare beskrivning av anläggningar för
återbruk, återvinning och bortskaffande av avfall redovisas i bilaga 2. Det finns ett fåtal
deponier i drift, varav den största är belägen i Slite. På Gotland finns också ett antal
deponier som inte är aktiva. Här återstår i olika utsträckning sluttäcknings- och
efterbehandlingsarbete. I bilaga 3 redovisas en förteckning över identifierade nedlagda
deponier i kommunen.
1.6 Framtida avfallshantering och avfallsflöden

Arbetet med avfallshierarkin, att sträva uppåt i avfallstrappan, fortsätter. Det innebär mer
förebyggande arbete och förändrade konsumtionsmönster med ökad hantering av återbruk,
där Region Gotland behöver ställa om för att möta nya avfallsflöden och efterfrågan på nya
tjänster.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Lagstiftningen ändras på många områden. När det gäller insamling av förpackningar
innebär ändringarna att bostadsnära insamling ska införas i hela Sverige de närmaste åren.
Hur denna bostadsnära insamling ska genomföras är ännu oklart.
För närvarande behandlas allt brännbart hushållsavfall (blandat respektive brännbart från
fastighetsnära insamling samt blandat brännbart från återvinningscentraler) genom
energiutvinning hos Cementa i Slite. Cementa har aviserat att företaget undersöker
möjligheter att övergå till elenergi. Detta skulle innebära att andra lösningar för hantering
av brännbart hushållsavfall behövs.
Gotlands läge mitt i Östersjön gör att vissa avfallsfraktioner som uppkommer fortsatt
behöver transporteras till behandlingsanläggningar på fastlandet, såsom exempelvis farligt
avfall, smittförande avfall och animaliska biprodukter, men även stora flöden av avfall med
producentansvar såsom förpackningar, läkemedelsrester, däck och lantbruksplast. Det är
angeläget att transportvägar för avfall säkerställs.
Effekter av klimatförändringar kommer att påverka avfallshanteringen, framförallt på lite
längre sikt. Förväntade extremväder med både större nederbördsmängder och längre
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torrperioder samt värmeböljor kan exempelvis ge problem med vägbärighet, ökade
lakvattenmängder, problem med lukt och skadedjur/insekter i insamlings- och
behandlingsled. I denna avfallsplan finns några åtgärder, bland annat avseende invasiva
arter och nedlagda deponier. I nästkommande avfallsplan bör dessa frågor lyftas ytterligare.
Lagstiftning och målsättningar på nationell och europeisk nivå som påverkar och vidare
kommer att påverka avfallshanteringen, finns angivna i bilaga 4.
1.7 Genomförande och uppföljning av avfallsplanen

Avfallsplanen är ett verktyg för hela Gotland i arbetet med att anpassa all avfallshantering i
riktning mot hållbar utveckling. För de målsättningar och aktiviteter som Region Gotland
har störst möjlighet att påverka har teknikförvaltningen huvudansvaret för att avfallsplanen
genomförs, följs upp, revideras och återrapporteras till regionfullmäktige.
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att uppfylla avfallsplanens inriktningsmål, delmål
och föreslagna åtgärder inom den egna verksamheten. Nämnder och styrelser ska
tillsammans med förvaltningarna sortera ut de inriktningsmål och aktiviteter som är
relevanta för respektive ansvarsområde. Åtgärderna integreras på lämpligt sätt i ordinarie
verksamhetsplaner.
Förvaltningschef och övriga verksamhetschefer svarar för att aktiviteter organiseras på ett
lämpligt sätt, genomförs samt rapporteras till den funktion som ansvarar för respektive
delmål. Det ingår också i chefers och alla medarbetares ansvar att kommunicera
avfallsplanen internt och externt till alla berörda.
Alla delar av samhället behövs och kan bidra till att göra avfall till en resurs och uppnå
avfallsplanens mål: privatpersoner, företag, organisationer och föreningar, universitetet,
regionen och statliga myndigheter.
Teknikförvaltningen efterfrågar och tar emot frivilliga rapporter från hela Gotland om de
inriktningsmål och aktiviteter som är relevanta för deras verksamheter. I det fortlöpande
avfallsplanearbetet kommer såväl representanter från olika verksamheter inom regionen
som olika externa intressentgrupper att vara delaktiga.
I bilaga 7 beskrivs vart den huvudsakliga ansvarsfördelningen för genomförande samt
förslag till aktiviteter för att uppnå målen i planen.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Utöver den årliga uppföljningen i respektive nämnd tar Tekniska nämnden på sig ansvaret
att revidera Avfallsplanen minst vart fjärde år, med start senast 2023. Beslut om reviderad
avfallsplan fattas av regionfullmäktige.
Avfallsplanen och dess uppföljning kommer att finnas tillgänglig på Region Gotlands
hemsida.
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2. Övergripande strategier – Avfall: En resurs!
2.1 Resurshushållning och effektiv avfallshantering
– Vi ska röra oss uppåt i avfallstrappan

Arbete för att förebygga uppkomst av
avfall ska prioriteras. Ju högre upp man
befinner sig i avfallstrappan, desto mindre
miljöpåverkan genererar avfallet. Det
avfall som trots allt uppstår ska behandlas
så resurseffektivt som möjligt. Helst ska
det återanvändas/återbrukas, men går
inte det ska det materialåtervinnas istället.
Om inte heller det är möjligt, ska energi
och näring tas tillvara och i allra sista
hand ska avfallet läggas på deponi.
Nedskräpning ska helt undvikas.

2.2 Gotland ska prioritera arbetet med att ta det farliga avfallet ur kretsloppet

För att Gotland ska kunna nå de nationella miljökvalitetsmålen för God bebyggd miljö och
Giftfri miljö måste mängden farliga ämnen i avfallet minska och hanteringen av farligt
avfall säkras. Det ska vara enkelt att sortera och lämna sitt farliga avfall. Det handlar även
om att öka kunskapen kring farligt avfall.
2.3 Källsortering ska vara enkel och nära

För att avfall ska bli en resurs eller behandlas på rätt sätt, är det avgörande att det avfall
som uppstår samlas in. Det är viktigt att Gotland utvecklar infrastruktur och anläggningar
för avfallshantering, men även fastighetsnära insamling och källsortering på offentliga
platser med god tillgänglighet för både gotlänningar och besökare. Genom att ha
serviceinriktad och utbildad personal samt tydlig information och skyltning underlättas
sortering och insamling.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.4 Region Gotlands verksamheter ska föregå med gott exempel

Samtliga verksamheter inom Region Gotland och de kommunala bolagen har ett
gemensamt ansvar att arbeta för att målen i avfallsplanen ska kunna uppfyllas. För samtliga
mål gäller att Region Gotlands verksamheter och bolag ska föregå med gott exempel.
2.5 Samarbete gör att Gotland kommer längre

Region Gotland är aktiv inom flera olika forum för samverkan både på regional, nationell
och internationell nivå. Region Gotland samarbetar exempelvis med Avfall Sverige,
Sveriges Ekokommuner, Hållbara Gotland och Håll Sverige Rent samt kommunala
internationella partnerskap, exempelvis ICLD. Genom att dela erfarenheter och goda
exempel regionalt, nationellt och internationellt lär vi oss av varandra och utvecklar ett
hållbart Gotland.
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3. Mål och aktiviteter
En kommun ska ta fram mål och åtgärder som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen,
etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer. För Gotlands avfallsplan har
Region Gotland valt att dela in målen med utgångspunkt från avfallstrappan. Målstrukturen
kan beskrivas enligt följande:






Inriktningsmål. Anger inriktningen på längre sikt (10-15 år) och är vägledande för alla
som ger upphov till avfall, såväl kommunala verksamheter som medborgare och
företag. Totalt finns sex inriktningsmål.
Delmål. Delmålen är SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och
tidsbundna). Delmålen förtydligas ytterligare där det behövs med ”Varför är det här
viktigt?” och ”Hur mäter vi detta? Delmålen anses uppnådda när en viss målnivå nåtts
eller föreslagna aktiviteter är genomförda. Se uppföljning avsnitt 1.10.
Aktiviteter. Anger exempel på hur målen kan uppnås. För verksamheten relevanta
aktiviter arbetas in och konkretiseras i förvaltningarnas och i de kommunala bolagens
verksamhetsplaner och budgetar samt implementeras frivilligt av näringsliv och andra
organisationer på Gotland.

Läs mer om framtagandet och målsättningsprocessen i kapitel 9.
3.1 Mål för Förebyggande av avfall
Inriktningsmål 1: ”På Gotland genereras mindre avfall”

För att uppnå den övergripande målsättningen ”Gotland gör avfall till en resurs” och nå de
övergripande strategierna för avfallshanteringen behöver hela Gotland arbeta med att
minska den mängd avfall som uppkommer. En hållbar konsumtion och produktion från
råvara till avfall är nödvändig för att Gotland ska kunna nå de nationella och regionala
miljömålen. Det handlar om minskat slöseri med värdefulla resurser. Detta kan göras på
många olika sätt. Ett av de viktigaste sätten är att tänka efter före! Behövs verkligen något
nytt? Kan något istället återbrukas eller återanvändas?
Delmål 1.1 Region Gotlands verksamheter minskar mängden inköpta engångsartiklar med
25% till år 2025

Engångsartiklar är i vissa fall nödvändiga ur exempelvis hygieniska aspekter inom vården
men inom andra delar av Region Gotlands verksamhet bör engångsartiklar kunna fasas ut.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Delmål 1.2 På Gotland köps, tillagas och serveras inte mer mat än vad som går åt – minskade
mängder matavfall med 25% inom skola, vård och omsorg till år 2025

Det pågår ett arbete inom flera verksamheter, privata såväl som kommunala, för att minska
matsvinnet. Några exempel på detta är: verktyg för att tillaga rätt antal portioner, förbättrad
hantering av livsmedel, förbättrad lagerhållning och information om matsvinn.
Delmål 1.3 Region Gotlands verksamheter minskar mängden onödiga utskrifter – införande
av obligatorisk bekräftelse före utskrift på samtliga utskriftsenheter senast år 2022

Arbete med minskning av onödiga utskrifter genom införande av obligatorisk bekräftelse
(identifiering) före utskrift pågår och planeras i samtliga verksamheter.
Delmål 1.4 Region Gotlands verksamheter återanvänder, designar om och reparerar istället
för att köpa nytt – minskade inköp av inventarier och anläggningsmaterial med 10% till år
2025

Region Gotlands verksamheter kan redan nu, via ”Överskottet”, socialförvaltningens
dagliga verksamhet, lämna in och införskaffa begagnade möbler och kontorsutrustning. På
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Gotland finns flera verksamheter som samlar in och säljer inventarier eller bygg- och
anläggningsmaterial som kan återbrukas.
Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 1:









Ställa krav som syftar till att förebygga avfall vid all upphandling.
Utbilda upphandlare och upphandlande verksamheter i hur hållbarhet kan vägas in i
upphandlingar.
Ta fram tips och råd om förebyggande och återanvändning av avfall.
Begränsa sortiment och inköpsmöjligheter – samordna inköp.
Starta avfallsförebyggande projekt i verksamheter (nuläge/mäta/väga, idéer, ansvar,
åtgärda, följ upp/mäta/väga och återkoppla).
Se över möjlighet att skapa ett internt byt-ut-verktyg, en bytes-site, för begagnade varor
och material inom Region Gotlands verksamheter .
Bibehålla och utöka befintliga återbruks- och återvinningsverksamheter samt underlätta
för nya avfallsförebyggande verksamheter.

3.2 Mål för Återanvändning/Återbruk
Inriktningsmål 2: ”År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare
att återanvända/återbruka varor. Återanvändning av bygg- och rivningsavfall
har ökat.”

När varor ges ett andra liv, så minskar behovet av att tillverka nya saker. På det sättet sparas
jordens resurser och avfallsmängderna minskar. På Gotland finns det flera möjligheter att
lämna saker till återanvändning och det finns flera butiker, föreningar och verksamheter
som säljer begagnade varor och byggmaterial. För att öka mängderna återbrukat behöver
Region Gotland tillsammans med övriga samhället arbeta för att återbruk ska bli ett enkelt
val.
Delmål 2.1 År 2025 finns minst tre ”Fixotek” på Gotland där medborgare möts och reparerar,
lagar, fixar och ökar livslängden på tillverkade produkter, varor och material. Arbetet ska
genomsyras av hållbarhet, både social -, ekonomisk - och miljömässig hållbarhet.

Ett sätt att göra det enklare att återbruka är att anordna mötesplatser där besökarna
förutom en social samvaro även ges möjlighet att ”fixa” produkter, varor och andra
material som inte längre fungerar som det är tänkt. Fixoteken är ett samarbete mellan
Region Gotland och samhällsnyttiga ideella verksamheter och utgör ett komplement till alla
sedan länge pågående återbruksaktiviteter runtom på hela Gotland.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Delmål 2.2 Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder samt vilja
att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10% till år 2023 (positiv
andel på 5-gradig skala, jmf 58% 2018)

För att ändra levnadssätt behöver många olika faktorer samverka. Det behövs miljöfokus i
skolan, stimulans till miljösmarta beteendemönster, varor som håller längre och är möjliga
att reparera.
Delmål 2.3 Alla återvinningscentraler på Gotland utvecklas till mötesplatser för återbruk och
kommunikation kring kretslopp och hållbarhet senast 2025

Återvinningscentralerna är en av de platser som nästan alla gotlänningar besöker någon
eller flera gånger per år. Här finns stor potential för Region Gotland att utnyttja
återvinningscentralerna för service, information och kommunikation med medborgare,
besökare, skolor och verksamheter. För att möjliggöra insamling av återbruksmaterial på
samtliga återvinningscentraler behöver omhändertagandet av insamlat material säkras.
Minst 20% av det insamlade grovavfallet bedöms vara återbrukbart.
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Delmål 2.4 En återbruksgalleria färdigställs år 2025

En återbruksgalleria, i samarbete med återbruksaktörer och övriga samhället, på Gotland
skulle lyfta intresset för återbruk och göra detta till en naturlig del av detaljhandeln.
Delmål 2.5 År 2021 ingår avfallsplanering samt släckvattenhantering vid framtagande av nya
detaljplaner och bygglovshandläggning

För att få en bra avfallshantering i hela samhället behöver avfallshantering ingå i arbetet
med detaljplaner, bygglovshandläggning och annan handläggning på ett strukturerat sätt.
Räddningstjänstens hantering av släckvatten är komplicerad och kostar mycket pengar. Ett
sätt att sanera släckvattnet lokalt har tagits fram och kan, om det tillämpas, innebära stora
fördelar för både miljö och ekonomi. För att underlätta det arbetet behövs god planering i
samband med ny- och ombyggnationer.
Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 2:











Samverkan mellan Region Gotland och återbruksaktörer kring Fixotek, återbruk,
återbruksgalleria och statistik.
Framtagande av utvecklingsplan för återvinningscentralerna.
Genomförande av plockanalys på insamlat grovavfall på återvinningscentralerna.
Se över möjlighet att skapa ett internt byt-ut-verktyg, en bytes-site, för begagnade varor
och material inom Region Gotlands verksamheter.
Utbilda upphandlare och upphandlande verksamheter i hur hållbarhet kan vägas in i
upphandlingar.
Möjliggöra återanvändning av de massor (jord och schaktmassor) som uppkommer i
Region Gotlands verksamheter och projekt.
Ta fram informationsmaterial och välkomna studiebesök.
Genomföra kundundersökningar.
Ta fram en kommunikationsplan för implementering av avfallsplanen på hela Gotland.

3.3 Mål för Materialåtervinning
Inriktningsmål 3: ”År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till
materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.”

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det avfall och material som inte kan återbrukas kan i de allra flesta fall materialåtervinnas.
Materialåtervinning är att föredra framför förbränning och deponering och ska därför
prioriteras. På Gotland ska möjligheterna till sortering öka och omhändertagandet av
materialet förbättras. Transporter och logistiklösningar som underlättar hantering av
separat insamlade fraktioner behövs för att göra avfallet till ett material - en resurs.
Delmål 3.1 Sopkorgsfritt Gotland 2030: Enhetlig källsortering vid fyra av Gotlands större
evenemang 2023

En enhetlig källsortering vid evenemang innebär att besökarna känner igen sig och kan
därmed lättare sortera rätt. Det pågår ett utvecklingsarbete mellan Region Gotland och
flera evenemangsarrangörer för att uppnå bättre sortering och nöjda arrangörer och
besökare.
Delmål 3.2 Tillgänglighet och kundservice på Region Gotlands återvinningscentraler ska öka:
kundnöjdhet ”ÅVC-index minst 70% år 2023 (jmf 63% 2017)

För Region Gotland är det viktigt att arbeta med kundbemötande och tillgänglighet på
återvinningscentralerna, som leder till högre sorteringsgrad och lägre behandlingskostnader.
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Delmål 3.3 Insamlade textilier som inte kan återbrukas ska materialåtervinnas senast 2023

En prioriterad avfallsfraktion nationellt och i EU är textilier. Insamling, återbruk och
återvinning av textilier kan ökas på Gotland. Det finns flera goda exempel på Gotland där
textilier återbrukas och återvinns. För Region Gotlands återvinningscentraler finns mycket
att lära av dessa goda exempel, inklusive viktiga transport- och logistiklösningar.
Delmål 3.4 Insamlad övrig plast (som inte är en förpackning) som inte kan återbrukas ska
materialåtervinnas senast 2025

Återvinning av plast kan vara komplicerat bland annat på grund av de många olika sorters
plaster som finns. Plast som inte är en förpackning kan t ex utgöras av diskborstar,
leksaker, hinkar eller utemöbler och kan lämnas på återvinningscentralerna. Ett arbete med
att hitta miljöriktig avsättning pågår.
Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 3:











I samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen införa källsortering på offentlig
plats och bostadsnära insamling av tidningar och förpackningar.
Tillse att samtliga verksamheter och arbetsställen inom Region Gotland källsorterar och
optimerar avfallshanteringen.
Genomförande av återkommande plockanalyser på mat- och restavfall samt på
brännbart grovavfall för uppföljning av genomförda åtgärders resultat.
Implementera enhetlig information och skyltning för källsortering av avfall på hela
Gotland inklusive transportvägar till/från ön (flyg- och färjetrafik) och evenemang.
Kommunikation med nyinflyttade och vid fastighetsägarbyten om förebyggande arbete
och källsortering.
Se över driftsform, placering, bemanning och öppettider för Region Gotlands
återvinningscentraler.
Förbättra insamlingssystem för textilier och plast utan producentansvar.
Säkerställa materialåtervinning av textilier och plast utan producentansvar.
Planera och förbättra avfallshantering från fartyg som gästar Gotlands hamnar.

3.4 Mål för Energi- och näringsåtervinning
Inriktningsmål 4: ” Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland.
År 2025 har återvinningen av energi och näring från avfall ökat.”

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För att ta tillvara på resurserna i det avfall som inte kan återbrukas eller materialåtervinnas
behöver återvinningen av energi och näringsinnehåll i avfallet öka. Detta kan exempelvis
ske genom förbättringar i sorteringen för att öka mängden eller kvaliteten på materialet.
Delmål 4.1 År 2023 återförs 50% av slammet från Gotlands avloppsreningsverk till
kretsloppet på ett för människa och miljö hållbart sätt

På Gotland återfördes 17% av slammet till åkermark 2018. Merparten transporteras till
fastlandet och används för sluttäckning av deponier. I Danmark återförs 80% av slammet
från avloppsreningsverken till kretsloppet. Fortsatt kunskapsinhämtning och
informationsspridning behövs.
Delmål 4.2 År 2023 är föreslagna åtgärder från ”Genomlysning av slamprocessen”
genomförda

De föreslagna åtgärderna i genomlysningen som genomfördes 2015 syftar till att förbättra
kundservice och arbetsmiljö samt kvalitetssäkra insamling och behandling av slam från
enskilda brunnar och tankar.
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Delmål 4.3 År 2025 har den lokala produktionen av biogas och biogödsel ökat med 50%

Det finns möjlighet att ta hand om mer organiskt material lokalt på Gotland. Det kan vara
flöden av organiskt avfall som idag avsätts på fastlandet eller att byte till papperspåsar för
matavfallsinsamling kan öka energiutbytet. Gotlands lokala biogasanläggningar skulle
därmed få in mer material som kan öka produktionen av biogas och biogödsel.
Delmål 4.4 Allt utsorterat brännbart avfall, som inte kan återanvändas eller återvinnas på
annat sätt, används som energi- eller kolkälla på Gotland senast år 2025

Ris och grenar eller träavfall kan utgöra energi- eller kolkällor för bättre och effektivare
användning på Gotland. Brännbart hushållsavfall och övrigt brännbart grovavfall används i
stor utsträckning redan som energikälla inom cementindustrin på Gotland. Lokalt
tillvaratagande av energiinnehållet bidrar till ett fossilfritt Gotland och minskar beroendet
av extern tillförsel av energiråvara.
Delmål 4.5 Antalet ärenden om otillåten eldning av avfall halveras till år 2025

Öppen förbränning är ett enormt slöseri med energi. Röken från avfallsförbränning kan
innehålla ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Att själv elda sitt avfall är normalt sett
inte tillåtet. Undantaget är mindre mängder trädgårdsavfall som kan eldas under
förutsättning att röken inte orsakar störningar för omgivningen.
Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 4:












Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]








Certifiera slam från avloppsreningsverk och genomföra slamrevisioner, som granskar
kvaliteten på slam, uppmärksammar avsättningsmöjligheter och identifierar behov av
åtgärder för att förbättra kvaliteten och främja användning av slam på åkermark.
Sprida kunskap kring slam från avloppsreningsverk till enskilda och livsmedelsindustri.
Se över läkemedelshantering och läkemedelsanvändning inom hälso- och sjukvård för
att förebygga läkemedelsrester i slammet och behov av rening.
Rena avloppsvatten vid sjukhus, vårdinrättningar och äldreboenden för att minska
läkemedels- och antibiotikarester i avloppsslammet.
Undersöka möjlighet att omhänderta latrinavfall lokalt på Gotland.
Använda den fiktiva figuren ”Toa Uppström” vid kommunikation för att bibehålla och
förbättra kvaliteten på slammet.
Delta i utformningen och arbetet i ett ”VA-innovationsråd”, i enlighet med den
framtagna VA-planen för Region Gotland. VA-innovationsrådet ska verka stödjande
och drivande i innovationsarbetet kopplat till vatten och avlopp.
Införande av papperspåsar för insamling av matavfall, som ökar fiberinnehållet och
därmed bidrar till ökad produktion av biogas och biogödsel.
Genomförande av plockanalys på mat- och restavfall samt på brännbart grovavfall för
uppföljning av genomförda åtgärders resultat.
Tillse att samtliga verksamheter och arbetsställen inom Region Gotland sorterar ut sitt
matavfall.
Utvärdera betalsopsäcken och föreslå åtgärder som underlättar sortering av avfall.
Kartlägga flöden av organiskt avfall som transporteras till fastlandet för behandling.
Påbörja förebyggande arbete när det gäller invasiva arter, så att inte spridning sker via
kompost- eller rötningsrest som återförs till kretsloppet.
Förbättra hanteringen av träavfall som samlas in på Region Gotlands
återvinningscentraler, för ökat lokalt omhändertagande som energi- eller kolkälla på
Gotland.
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3.5 Mål för Nedlagda deponier och deponering
Inriktningsmål 5: ”Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva
deponier”

När ingen annan hantering av ett avfall är lämplig kan deponering vara ett fullgott
alternativ. Fortsatt deponering på Gotlands aktiva deponier, varav Slite deponi är den
största, ska ske i enlighet med de tillstånd som finns för verksamheten. De gamla nedlagda
deponierna på Gotland ska efterbehandlas och skötas så att negativ miljöeffekt minimeras.
Delmål 5.1 Utsläpp av växthusgaser från Gotlands nedlagda deponier har minskat med 50%
år 2025

Utsläpp av deponigas står för 1-2% av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Åtgärder för att
minska utsläpp av metan minskar Gotlands bidrag till negativa klimatförändringar. Gotland
ligger långt fram och har investerat i ny teknik för att kunna behandla även låga halter av
metan i deponigas.
Delmål 5.2 År 2025, i enlighet med framtagna ”Riktlinjer för efterbehandlingsåtgärder”, står
återanvändning av massor för 75% av materialet vid sluttäckningsarbeten

Arbetet med att använda återanvända massor istället för jungfruliga massor vid
sluttäckningsarbeten av deponier är en viktig resurshushållningsfråga samtidigt som det
sänker efterbehandlings- och skötselkostnader.
Delmål 5.3 År 2022 ska mängden avfall som deponeras understiga 10 kg/invånare (jmf 19kg
år 2018)

Gotland ligger högt över genomsnittet för deponering av hushållsavfall. Ett strukturerat
arbete för att minska deponeringen har påbörjats. Bättre sorteringsgrad, fler fraktioner och
ökade behandlings- och avsättningsmöjligheter behövs.
Delmål 5.4 Utifrån framtagen ”Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete
vid nedlagda deponier inom Region Gotland” har efterbehandlingsåtgärder på ytterligare fem
nedlagda deponier utförts år 2025

Se planen
Delmål 5.5 År 2021 har tillförlitliga transportvägar för smittförande avfall, animaliska
biprodukter och farligt avfall från Gotland till godkända avfallsmottagare säkerställts

Gotlands unika läge i mitten av Östersjön gör att det är en logistisk utmaning att hantera
smittförande avfall, animaliska biprodukter samt farligt avfall i enlighet med gällande
lagstiftning. För att säkerställa att hanteringen sker på bästa sätt ur lagstiftningsmässig men
även ur miljö-, hälso- och ekonomisk aspekt behöver transportvägar säkerställas.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 5








Arbeta efter, utveckla och följa upp ”Plan för fortsatt undersöknings- och
efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland”.
Undersöka utsläpp av växthusgaser från Gotlands nedlagda deponier och planera
lämpliga efterbehandlingsåtgärder.
Sprida erfarenheter från den innovativa behandlingen av deponigas från Visby deponi
(regenerativ termisk oxidation) som kombineras med energiåtervinning till
fjärrvärmenätet.
Återanvända de massor som uppkommer i Region Gotlands verksamheter.
Utveckla mottagnings- och behandlingsmöjligheter för Slite Avfallsanläggning och
deponi.
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Separat insamling av gips på Region Gotlands återvinningscentraler, för
återbruk/återvinning.
Utveckla hantering och avsättning av de fraktioner som tidigare deponerats.
I dialog med Trafikverket säkerställa att det avfall som måste lämna Gotland kan göra
det i enlighet med gällande lagstiftningar.

3.6 Mål för Minskad nedskräpning
Inriktningsmål 6: ”År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark skräpfria”

En samordning av åtgärder mot nedskräpning på Gotland behövs för att få stränder, natur
och gatumark skräpfria. För att uppnå målet behöver hela Gotland samarbeta.
Delmål 6.1 Håll Gotland Rent: 10% av medborgarna, företagen och samtliga förvaltningar
deltar i det förebyggande arbetet mot nedskräpning år 2023

Arbetet för ett skräpfritt Gotland behöver involvera företagen och alla Region Gotlands
förvaltningar och bolag. Region Gotland utvecklar arbetet tillsammans med Håll Sverige
Rent samt Gotlands näringsliv och organisationer.
Delmål 6.2 Sopkorgsfritt Gotland 2030: Antalet sopkorgar på Gotland ska halveras till år 2024

Sopkorgar för blandat avfall ska ersättas av färre och smart utformade avfallsbehållare som
tillsammans med bättre planering leder till minskad nedskräpning och minskade
driftkostnader.
Delmål 6.3 Sopkorgsfritt Gotland 2030: Källsortering på offentlig plats i slutna behållare har
ersätt sopkorgarna 2030

För att underlätta för besökande och invånare på Gotland att sortera sitt avfall ska
sopkorgar för blandat avfall ersättas med källsortering på offentliga platser, såsom parker,
naturområden, torg ,idrottsplatser, väntrum, samlingslokaler och andra mötesplatser.
Källsortering i slutna behållare leder till ökad materialåtervinning, minskad nedskräpning
och lägre driftskostnader.
Förslag på aktiviteter för att uppnå inriktningsmål 6






Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]





Inspirera till och arrangera aktiviteter årligen inom konceptet Håll Gotland Rent.
Genomföra skräpmätningar och sammanställa kostnader för nedskräpning för
uppföljning av genomförda åtgärders resultat och motivation till nya åtgärder.
Ta fram en plan för minskad nedskräpning med årlig budget och förebyggande
åtgärder.
Aktivt byta ut öppna sopkorgar till slutna avfallsbehållare med källsorterat innehåll.
Dialog med turistorganisationer om förebyggande arbete, källsortering och
nedskräpning.
Fastighetsägare med säsongsuthyrning informeras om källsortering och nedskräpning,
för att minska mängden mat- och restavfall (hushållssopor) i offentliga papperskorgar.
Dialog med myndigheter om förebyggande arbete samt uppföljning av anmäld
nedskräpning.

4. Miljökonsekvenser
Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki. Avfallsplanens
mål och strategier bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål och mål i den
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nationella avfallsplanen. Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta
miljökvalitetsnormer överskrids.
Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av arbete med förebyggande av avfall
och därigenom minskade mängder avfall. Flera åtgärder som omfattar regionens
verksamhet kommer att vidtas som kommer att göra skillnad. Åtgärder för att ta hand om
deponigas och nedlagda deponier planeras. Åtgärder avseende nedskräpning kommer att
vidtas.
Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanen. Negativ
miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst till följd av transporter av avfall.
Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst medföra positiv
miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid genomförande av planens
åtgärder är att ha uthållighet beträffande informationsinsatser kring förebyggande av avfall
och ökad sortering för återvinning, eftersom det tar lång tid att förändra beteenden.
En strategisk miljöbedömning har genomförts av avfallsplanen och en
miljökonsekvensbeskrivning redovisas i Bilaga 5.

5. Ekonomi och konsekvenser av avfallsplanen
5.1 Finansiering av avfallshantering

Det kommunala avfallsuppdraget finansieras av avfallstaxan som fastställs av
regionfullmäktige. Avgifterna i taxan ska finansiera insamling och behandling av avfall som
vanligen uppstår i hushåll och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Grundavgiften i
taxan finansierar sådant som återvinningscentraler, planering, utredningar, kundtjänst och
administration. Enligt självkostnadsprincipen får inte kommuner ta ut högre avgifter än
som motsvarar kostnaden för avfallshanteringen (kommunallagen 8 kap. 3c §).
Självkostnaden avser inte kostnaden för den enskilda prestationen utan de samlade
kostnaderna för hela avfallsverksamheten. Eventuellt ekonomiskt överskott inom
taxeekonomin utgör en form av skuld till taxekollektivet.
Efterbehandling av äldre nedlagda deponier finansieras av skattekollektivet genom
avsättning så snart en uppskattning av åtgärdskostnader gjorts. För aktiva deponier avsätts
en del av mottagningsavgiften (f.n. 300kr/ton) för att täcka framtida sluttäcknings- och
efterbehandlingskostnader för respektive deponi.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Insamling och behandling av avfall som omfattas av producentansvar finansieras av
avgifter på nya produkter och förpackningar. Transporter och andra tjänster tillhandahålls
av privata aktörer.
Verksamhetsavfall, såsom bygg- och rivningsavfall, finansieras av avgifter. På Gotland finns
förutom Region Gotlands anläggningar flera privata anläggningar med konkurrerande
prislistor. Mottagning på Region Gotlands anläggningar sker i enlighet med
Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall.
5.2 Ekonomiska konsekvenser av avfallsplanen

Avfallsplanens aktiviteter innebär att dagens system för avfallshantering kommer att
förändras. Förändringarna medför konsekvenser för såväl miljö som ekonomi.
Miljökonsekvenserna beskrivs i bilaga 5. Flera av målen och aktiviteterna innebär kostnader
på kort sikt för exempelvis utredningar eller informationsinsatser, men besparingar på
längre sikt såsom lägre behandlingskostnader och färre städinsatser. Det gäller exempelvis
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målsättningar för minskat matsvinn, bättre källsortering och minskad nedskräpning. Andra
målsättningar innebär kanske en högre investeringskostnad för att möjliggöra sänkta
driftskostnader, såsom smarta avfallsbehållare på offentlig plats och energiåtervinning av
deponigas.
Det är svårt att göra en bedömning av avfallsplanens ekonomiska konsekvenser. Kan
målsättningarna i planen uppnås utan höjning av avfallstaxan, extra skattemedel eller högre
avgifter? En högst preliminär uppskattning är att avfallstaxan sedan några år behöver höjas
för insamling av slam från enskilda anläggningar. På längre sikt kan kostnadssänkningar
inom slamverksamheten göras. Förändrad avfallshantering kommer att innebära behov av
att ändra delar av avfallstaxan, nya tjänster som motsvarar ny efterfrågan och användning
av miljöstyrande taxa. I övrigt bedöms endast mindre justeringar av avfallstaxan behövas
under planperioden, motsvarande indexhöjning. Extern finansiering och samarbeten
kommer att krävas och sökas, exempelvis Klimatinvesteringsstöd och samarbeten mellan
förvaltningar för ökat Återbruk, Fixotek och Återbruksgalleria.
Prislistan ”Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall” utvecklas som verktyg för att
säkerställa intäkter för verksamhetsavfall.
För efterbehandling av äldre nedlagda deponier kommer det att krävas ytterligare
avsättningar i enlighet med ”Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete
vid nedlagda deponier inom Region Gotland”. I dagsläget är det inte möjligt att säga hur
stora avsättningar som behövs.
5.3 Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram

Genomförandet av åtgärderna i avfallsplanens åtgärdsprogram förutsätter engagemang från
flera olika delar av Region Gotlands organisation. Avfallsavdelningen är nyckelaktör i
arbetet men flera andra delar av Region Gotland kommer att behöva vara aktiva i arbetet.
Åtgärderna bedöms dock kunna genomföras inom befintlig budget.
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6. Kommunala styrmedel för styrning i planens riktning
Olika styrmedel har varit och är ett viktigt verktyg för att främja kretslopps- och
resurshushållningssamhället och styra samhällsutvecklingen mot en hållbar avfallshantering.
Styrmedel kan införas genom lagstiftning eller genom utbildning och information. Ett
exempel på frivilliga åtgärder är miljömärkning av varor.
Styrmedel kan även vara rent ekonomiska Staten kan införa skatter som ett styrmedel, t ex.
skatt på avfall som läggs på deponi. Skatten innebär ett incitament att minska deponeringen
av avfall och öka motivationen för sortering av avfall. Det finns flera nationella styrmedel
som exempelvis pant på returflaskor, skrotningspremier för bilar, producentansvarets
förpackningsavgifter samt avgifter på miljöfarliga batterier. Sådana avgifter och pantsystem
är i huvudsak lagreglerade.
Det finns ett antal styrmedel som kommunen kan använda för att styra avfallshanteringen i
önskad riktning.
6.1 Avfallsplan

I planen finns uppgifter om allt avfall i kommunen, såväl hushållsavfall som annat avfall. I
planen ska bland annat framgå mål och åtgärder för insamling och behandling samt mål
och åtgärder för hur avfallets mängd och farlighet kan minskas.
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6.2 Lokala föreskrifter om avfallshantering

Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering och är
ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall. Föreskrifterna är också ett
komplement till gällande lagstiftning på området. Föreskrifterna utgör en rättslig grund i
det dagliga arbetet och vid tvister. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och
verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på dem själva och
andra aktörer. Region Gotlands avfallsföreskrifter antogs av regionfullmäktige 2014-02-20.
6.3 Avfallstaxa

Avfallstaxan kan fungera som styrmedel för att nå kommunala miljö- och verksamhetsmål.
Kommunen får ta ut avgifter så att miljöanpassad avfallshantering främjas.
En utgångspunkt vid utformandet av ekonomiska styrmedel där syftet är minskad
miljöbelastning eller ökad resurshushållning är principen om att förorenaren ska betala.
Avfallsekonomin regleras i lagstiftningen (miljöbalken och kommunallagen) genom
självkostnadsprincipen, rätten till miljöstyrning och likställighetsprincipen.
För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen och en ökad
återvinning av avfall har kommunerna enligt miljöbalken möjlighet att differentiera
avgifterna i renhållningstaxan. Differentieringen i avgift mellan de olika erbjudna
insamlingsalternativen måste vara ekonomiskt möjlig för kunden och får alltså inte vara
orimligt stor.
Region Gotland har en miljöstyrande renhållningstaxa, ett exempel på det är en dyrare
behandlingsavgift på blandat hushållsavfall jämfört med sorterat mat- och restavfall.
6.4 Information, kommunikation och vägledning

Information, kommunikation och vägledning är viktigt i arbetet med att nå en kvalitativt
bättre avfallshantering. Kommunerna har ett lagstadgat ansvar för information om både
sådant avfall som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och av
producentansvaret för förpackningar och returpapper.
För att uppnå resultat med avfallsinformation behövs en dialog, byggd på helhetssyn.
Information om avfallshantering gör det enklare för människor att göra miljömedvetna val
på ett påtagligt sätt. Informations- och kommunikationskanaler som används inom Region
Gotland är:
Region Gotlands hemsida
 Sociala medier såsom Facebook, Instagram och Twitter
 Telefonsamtal, e-post och ärendehantering med kunder som själva kontaktar Region
Gotland
 Information och instruktioner på behållare, i soputrymmen eller där avfall hanteras om
hur sortering ska ske och uppnådd miljönytta
 Informationsmaterial på återvinningscentraler, bibliotek, turistbyråer, kundtjänst mfl
 Region Gotlands medarbetare inom avfallshantering, kundtjänst, pedagogik och
regionupplysning
Vid sidan av kontakten med olika målgrupper genom olika kanaler är arbetet med
vägledning mycket viktigt. Genom att försiktigt leda avfallslämnare i en annan riktning än
de annars skulle tagit, att göra det lätt att göra rätt, är att leda dem till att delta i
utvecklingsarbetet. Placeringen av containrar på återvinningscentralerna eller avstånd till
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sopkärl och hur dessa påverkar hur sorteringen av avfallet fungerar är exempel på detta.
Lunchrestauranger kan minska matsvinnet genom att minska storleken på tallrikarna och
det är fler som köper ekologisk frukt om den icke ekologiska märks med ”besprutad”. Att
förstärka och vägleda på detta sätt blir allt mer känt som ett viktigt komplement till
informationen.
6.4 Upphandling

Kommuner och kommunala bolag är upphandlande myndigheter och ska tillämpa
upphandlingsreglerna vid köp av varor och tjänster externt. Ett syfte med reglerna är att
alla företag ska ges lika förutsättningar att vinna kontrakt. En fungerande konkurrens är till
nytta för det allmänna, medborgare och skattebetalare.
Miljöfrågorna har fått en stärkt ställning såväl inom EU som i Sverige. De nya lagarna
innehåller, i likhet med EU-direktiven, bestämmelser som gör det lättare att ställa miljökrav
och sociala krav vid upphandlingar. De miljökrav som ställs får inte utgöra hinder för en
väl fungerande inre marknad utan måste vara förenliga med de grundläggande principerna
för upphandling.
Det är lite skilda förutsättningar och regler beroende på var i upphandlingsprocessen ett
miljökrav ställs. Miljökrav kan ställas som teknisk specifikation, kvalificeringskrav,
utvärderingskriterium eller som särskilt villkor för fullgörande av kontrakt. Den kanske
största möjligheten att beakta miljön finns under planeringsfasen. Därför är det viktigt att
man analyserar sitt inköpsbehov före upphandlingen med hänsyn till typ av vara/tjänst och
vilka krav man har samt att man gör en analys av marknadens funktionssätt och
konkurrensförhållanden. Kraven som ställs ska vara möjliga att följa upp och för
trovärdigheten är det viktigt att de faktiskt följs upp.
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram upphandlingskriterier för upphandling av
godstransporter. Kriterierna fokuserar på några av de viktigaste miljöproblemen från
vägtransporter: avgasemissioner och utsläpp av koldioxid, men innehåller även krav på
däck och krav på fordonsunderhåll. Miljökraven på tunga fordon syftar till att uppmuntra
en uppgradering av fordonsflottan till bättre miljöklasser enligt det regelverk som gäller i
hela EU.
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6.5 Fysisk planering

Avfallshanteringen behöver uppmärksammas tidigare och på ett bättre sätt i den fysiska
planeringen. Men ytor för avfallets infrastruktur är en fråga som inte går att lösa i varje
enskild detaljplan. Det måste finnas en övergripande strategi där kommunens samlade
behov för avfallshanteringen är beskriven. Samtidigt finns ett stort intresse från många
aktörer att förbättra avfallshanteringens förutsättningar. Detta som en aspekt bland många
andra redan i planeringsskedet. Sammantaget borgar detta för att vi på sikt kan få ett
avfallssystem som ger bra service åt våra medborgare, fungerar för våra avfallshämtare och
ger en ökad samsyn på avfallsfrågorna i kommunen. Men det är ett arbete som tar tid och
kräver uthållighet.
I byggandet av det hållbara samhället är avfallshanteringen en grundläggande infrastruktur.
Därför är frågan om hur man planerar för avfallshantering i den fysiska
planeringsprocessen högaktuell. Samtidigt är det ett nytt område för många både inom
avfallsbranschen och bland samhällsplanerare. Målsättningen är att avfallsfrågor på ett
effektivt sätt kan integreras med andra infrastrukturer och intressen i samhällsbyggandet.
Utgångspunkten är att det kan göras genom ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
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Region Gotland behöver ta fram ett tematiskt tillägg om avfall. Två exempel på
framgångsfaktorer är att utgå från översiktsplanens mål och att arbeta med en bred
förankringsmodell. Även detaljplaneprocessen behöver stöd och vägledning för att
avfallshantering ska uppmärksammas tidigare och på ett bättre sätt i den fysiska
planeringen.
Avfallshantering är en viktig infrastrukturfråga i den fysiska planeringsprocessen. I ÖP
Bygg Gotland 2025 har Region Gotland tagit ställning till att avfallsfrågorna ska införas i
detaljplanearbetet och prövningen av bygglov, så att områden och lokaler anpassas till
källsortering av hushållsavfall vid ombyggnad och nyproduktion. Det handlar även om att
ta hänsyn till skyddsavstånd för befintliga och kommande avfallsanläggningar.
Det är viktigt att resurser från teknikförvaltningens avfallsverksamhet avsätts för att delta i
exploateringsprojekt, översiktsplanarbetet och detaljplanearbetet.
6.6 Tillsyn

Avfallshanteringen är en väsentlig del av samhällets infrastruktur och avfallshanteringen ska
ge en god och behovsanpassad service för medborgare och verksamheter. Ett viktigt led i
att detta ska fungera är en väl fungerande tillsyn av avfallshanteringen, så att kommunen
kan verkställa sitt lagstadgade avfallsansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
Tillsynsmyndigheten i kommunen har en viktig roll i att pröva vissa typer av undantag från
de kommunala avfallsföreskrifterna.
När det gäller dispensprövning och tillsyn av eget omhändertagande av hushållsavfall är
tillsynsmyndighetens roll central och det är viktigt med en aktiv tillsynsmyndighet i
kommunen med tillräckligt med resurser i syfte att kunna säkerställa att det nämnda
kommunala avfallsansvaret kan verkställas samt att de skyldigheter för fastighetsägare som
följer av avfallsföreskrifterna efterlevs.
Vid rutinmässiga inspektioner av miljöfarliga verksamheter säkerställs att hanteringen av
farligt avfall sker på ett betryggande sätt. Annat avfall än farligt avfall hanteras mera
översiktligt, exempelvis genom besiktning av lagring av avfall, omfattning av nedskräpning
på platser där allmänheten har insyn samt frågor om avfallets borttransport.
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Vid tillsyn enligt livsmedelslagen på restauranger och i storkök sker kontrollen av
avfallshanteringen med fokus på att förhindra risken för att avfallet ska attrahera skadedjur
och andra situationer som kan ge upphov till olägenheter för människors hälsa och också
kopplat till miljöbalken.
Tillsynen följer en tillsynsplan som uppdateras årligen. Vid den rutinmässiga tillsynen av
verksamheter ingår alltid avfall och avfallshantering som en del. Även nationella projekt
som initieras från till exempel Naturvårdsverket ska lyftas in i planen.

7. Region Gotlands nuvarande organisation
Verksamhetsansvaret för kommunens renhållningsansvar och avfallsanläggningar ligger hos
tekniska nämnden utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. Verksamheten verkställs av
teknikförvaltningen, som även ansvarar för bl.a. gator, parker, allmänna platser, fastigheter,
hamnar, vatten- och avloppsanläggningar och kollektivtrafik.
Insamling och behandling av avfall samt drift av återvinningscentraler och andra
avfallsanläggningar sker dels i egen regi, dels av anlitade entreprenörer.
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Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn utifrån miljöbalken och Region Gotlands
avfallsföreskrifter, se 6.6.

8. Uppföljning av föregående plan
Den tidigare avfallsplanen antogs av kommunfullmäktige 2007-06-18, KF § 152 och trädde
i kraft 2007-10-01. Planen omfattade sex mål och till dessa mål ett antal åtgärder som
skulle vidtas. I bilaga 6 redovisas genomförd uppföljning av den tidigare avfallsplanen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att ca tre av 6 mål har uppnåtts, två av målen har
huvudsakligen gått åt rätt håll men inte uppfyllts och ett av målen är svårt att följa upp
eftersom uppgifter saknas.
Enligt 80 § avfallsförordningen (SFS 2011:927) ska avfallsplanen ses över vart fjärde år och
revideras vid behov.
Planperioden för Region Gotlands avfallsplan är tio år men den ska omprövas varje ny
mandatperiod, d.v.s. vart fjärde år, med start år 2023.

9. Organisation för framtagande av avfallsplan
Arbetet med att revidera avfallsplanen har bedrivits av teknikförvaltningen under 20182019. Styrgruppen har bestått av förvaltningschef, avdelningschef för planerings- och
utvecklingsavdelningen, avdelningschef för Gata/park-avdelningen och avdelningschef
Avfallsavdelningen. I projektgruppen har två avfallsutvecklare, en kommunikatör och en
extern konsult arbetat. Ett tjugotal temamöten har genomförts med deltagare från samtliga
förvaltningar och några externa aktörer inom följande fokusområden:
Nedlagda deponier
 Utveckling av Återvinningscentraler
 Offentliga rummet
 Region Gotlands egna avfall
 Nyttiggörande av organiskt avfall på Gotland
 Kommunikation med medborgarna
Följande verksamheter och funktioner från Region Gotland har bidragit till avfallsplanens
framtagande genom deltagande i fokusgrupper, dialoger eller liknande möten:
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Koncernledningsgrupp – alla förvaltningschefer, regiondirektör, regional utveckling
Närlingslivsutvecklare - RSF
GotlandsHem
Almedalsveckan
Enhetschef och miljöskyddshandläggare - SBF
Miljösamordnare – TKF, HSF
Miljöingenjör – TKF
Stadsträdgårdsmästare - TKF
Ekostrateger – RSF
Enhetschef, arbetsledare, medarbetare - ÅVC/Slam
Enhetschef Räddningstjänst
Enhetschef och medarbetare - VA
VA-utvecklare

21 (22)

Region Gotland

Avfallsplan
Region Gotland











Världsarvssamordnare
Verksamhetscontroller, medarbetare - Avfall
Enhetschef, handläggare, tekniker, systemutvecklare - Avfall
Avdelningschef, hamnfogde Hamnen
Chefer och medarbetare Fastighet
Chefer och medarbetare Gata/park
Rektor, medarbetare och elever – UAF
Planarkitekt – SBF
Ekolog - SBF

Externa verksamheter som på ett eller annat sätt ställt upp och svarat på frågor, deltagit i
dialoger och på flera sätt bidragit till avfallsplanens framtagande:
LRF, Vuxenskolan, Röda Korset, Ragn-Sells, Lövsta Grönt Centrum, Leader Gute,
Hållbara Gotland, Coop, BroGas, Skrotfrag, SanSac, Förpacknings- och
tidningsinsamlingen, Avfall Sverige, Gåvan, Fröjelstugan, Roma Miljö och många fler.
Stort tack!
En politisk referensgrupp bestående av politiker från tekniska nämnden har deltagit i en
workshop kring strategier, inriktningsmål och delmål. Allt arbete har genomsyrats av
devisen Gotland gör avfall till en resurs. Länsstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig
avseende avgränsning av miljöbedömning för den nya avfallsplanen.
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10. Genomfört samråd
Detta avsnitt kompletteras efter genomfört samråd och utställning av avfallsplanen. Genomförande och
tidpunkt, aktörer som deltagit.
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Nulägesbeskrivning
1. Inledning
I denna bilaga till Region Gotlands avfallsplan beskrivs lokala förhållanden som
påverkar avfallets mängd och sammansättning, såsom antal invånare, antal hushåll
fördelat på olika boendeformer och näringslivets struktur. Därefter beskrivs nuvarande
avfallsmängder och nuvarande hantering i form av insamlingssystem och
avfallsbehandling. Beskrivningen är uppdelad på:





Avfall som Region Gotland ansvarar för;
- Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från handel, storkök och dylikt, såsom
mat- och restavfall, grovavfall, latrin och slam samt farligt avfall från hushåll.
- Avfall från kommunal verksamhet.
Avfall som omfattas av producentansvar; förpackningar, returpapper, däck, bilar,
elektriska och elektroniska produkter, batterier samt läkemedel.
Verksamhetsavfall; industriavfall, bygg- och rivningsavfall med mera.

Region Gotland ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall och för detta
avfall anges mängder samt hur det samlas in och behandlas. För avfall som inte ansvaras
för anges översiktliga uppgifter.

2. Beskrivning av Region Gotland
I följande kapitel beskrivs förhållanden som påverkar avfallets mängd och
sammansättning. Kapitlet innehåller uppgifter om bl.a. antal invånare, antal hushåll
fördelat på boendeform, säsongsvariationer, bostadsbyggande och näringslivsstruktur.
2.1 Geografiskt läge och infrastruktur

Region Gotland omfattar landskapet Gotland och Gotlands län, vilket utgörs av ön
Gotland med omkringliggande öar däribland Fårö, Stora Karlsö, Lilla Karlsö och
Gotska Sandön. Total yta är ca 3140 km2 där ca 32 % utgörs av jordbruksmark och 40
% utgörs av skog. Gotland består av 92 socknar, däribland centralorten Visby.
Gotlands har, genom sitt geografiska läge ca 9 mil från fastlandet, begränsade
möjligheter att samarbeta med andra regioner om avfallshanteringen. Transporter till
anläggningar på fastlandet innebär omlastning och särskilda transportlösningar.
Gotland är en utpräglad turistkommun och antalet övernattande mångfaldigas
sommartid. Om man ser till avfallsmängd, så uppkommer en större mängd än vad som
produceras av permanentboende.
2.1 Befolkning och dess utveckling

Region Gotland har ca 59 100 invånare, varav ca 24 300 bor i centralorten Visby. Nedan
redovisas en prognos för regionens befolkningsutveckling samt antal hushåll fördelat på
olika boendeformer.
Tabell 1

Antal invånare i Region Gotland. Nuläge och prognos. Källa: Region Gotland
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Antal invånare, st

År 2017

År 2022

År 2027

58 595

60 457

61 181

Befolkningsmängden i tabellen utgörs av fastboende i regionen, vilket inte återspeglar
den verkliga mängden människor som vistas där. Ca 44 % av hushållen utgörs av
villahushåll och ca 27 % av lägenhetshushåll. Ungefär
40 % av befolkningen bor i Visby.
Tabell 2

Antal hushåll i Region Gotland år 2017 fördelat på olika boendeformer.
Källa: Avfall Web

Antal hushåll, st

Villa

Flerbostads-hus

Fritids-hus

Totalt

17 236

10 683

11 464

39 383

Gotland har en stor mängd säsongsboende. Förutom alla fritidshusägare har regionen
sommartid många boende på campingar, hotell, uthyrningsstugor, gästhamnar,
ställplatser för husbilar samt extra gäster i villor, lägenheter och fritidshus. Enligt
statistik från 2016 reste ca 2 200 000 passagerare till och från Gotland med flyg och färja
under det året. Antalet gästnätter uppgår till cirka 1 miljon där högsäsongen är under
sommarmånaderna.
Tabell 3

Antal Gästnätter på Gotland 2010-2018
Källa: Gotlands Besöksnäring

2.3 Näringslivsstruktur

Näringslivet präglas framförallt av jordbruk och sten- och livsmedelsindustrin. Inom
tjänstesektorn utgör turism och besöksnäring en viktig del. Detta leder till tillväxt för
tjänsteföretag inom detalj- och dagligvaruhandel, transport, hotell och restaurang men
även för kulturella näringar. Största arbetsgivare är Region Gotland, som har större
andel sysselsatta i offentlig sektor än snittet för riket.

3. Hushållsavfall som omfattas av kommunalt ansvar
Region Gotland ansvarar för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
samt Region Gotlands egna verksamhetsavfall.
3.1 Avfallsslag och mängder

I Tabell 4 redovisas insamlade mängder hushållsavfall i Region Gotland under 2017
uppdelat på hur avfallet behandlats. Totalt samlades ca 68 000 ton hushållsavfall in,
varav knappt 1 800 ton gick till materialåtervinning, ca 49 000 ton till biologisk
behandling, ca 16 000 ton till förbränning och ca 1 200 ton till deponering. Av
hushållsavfall till biologisk behandling bestod ca 3 700 ton av matavfall som gick till
rötning, resterande var slam från enskilda avloppsanläggningar samt fettavskiljarslam.
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Insamlade och behandlade mängder avfall som omfattas av kommunalt
renhållningsansvar år 2017, ton per år. Källa: Avfall Web
Materialåtervinning

Biologisk
återvinning

Restavfall

Energiåtervinning

Deponering

Övrig behandling1

6 850

Matavfall

Totalt

6 850

3 660

3 660

Grovavfall total, varav
-

wellpapp

-

metallavfall

-

Träavfall,
brännbart avfall

-

Trädgårdsavfall

-

Deponirest

2

190

190

1 600

1 600

4 730

7 820

7 820

1 930

6 660
1 200

1 200

Latrinavfall

80

80

Frityr- och matfett

40

40

Slam totalt, varav
-

slam från enskilda
anläggningar

39 570

39 570

-

fettavskiljarslam

860

860

Farligt avfall totalt, varav :

110

3

110

-

impregnerat trä

230

230

-

kemikalier

10

10

-

asbest

-

övrigt

Summa, ca

0

1 790

48 940

16 710

1 200

1

Med övrig behandling menas det hushållsavfall där entreprenören står för insamling och vidare behandling.

2

Exklusive förpackningar

4

4

244

68 880

Behandling av farligt avfall sker på olika sätt beroende på innehåll, t.ex. förbränning i särskild anpassad anläggning eller genom
slutligt förvar (kvicksilver).
3
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Av mängden insamlat grovavfall via återvinningscentralerna gick metallskrot och
wellpapp till materialåtervinning. Med metallavfall avses avfall exklusive förpackningar.
Fraktionerna brännbart och trä gick till energiåtervinning. Ej brännbar fraktion och inert
grovavfall deponerades.
Utöver insamlad mängd matavfall till rötning hemkomposterades ca 1 000 ton matavfall
i regionen.
En del insamlat hushållsavfall skickas till vidarebehandling direkt av entreprenör, i
tabellen ovan kategoriserat som övrig behandling.
Det Revaq-certifierade slammet från Visby rötas och centrifugeras innan det återförs till
jordbruksmark på Gotland eller fastlandet. Slam från övriga avloppsreningsverk renas
biologiskt och kemiskt innan det avvattnas och återförs till kretsloppet på fastlandet.
Under 2017 uppgick mängden restavfall till ca 117 kg per person och år. Detta är under
riksgenomsnittet, som 2016 var ca 183 kg per person och år. Totala mängden avfall per
person uppgick under 2017 till ca 622 kg/person. Detta är långt över riksgenomsnittet,
som under 2017 var 473 kg/person, och beror till stor del på en större mängd grovavfall
per person än genomsnittet i Sverige.
3.2 Insamling och behandling

Insamling och behandling av avfall samt drift av återvinningscentraler och andra
avfallsanläggningar sker dels i egen regi, dels av anlitade entreprenörer. En del insamlat
avfall levereras till entreprenör för behandling. Insamling sker genom:
Mat -och restavfall samt latrin samlas in av Gotlands Åkericentral AB 2014–2020.
 Slam från enskilda avloppsanläggningar hämtas sedan 2006 av teknikförvaltningen
över hela Gotland förutom på Fårö där hämtningen för närvarande utförs av en
lokal entreprenör, Fårö slamsugnings HB.
 Transport av farligt avfall från återvinningscentralerna till mottagningsstationen för
farligt avfall i Visby utförs av Ragn-Sells AB 2016-2020
 Drift av återvinningscentraler sker dels i egen regi, dels genom entreprenad.
Behandling sker genom:







Drift av Slite avfallsanläggning och deponi sker i egen regi.
Mat- och restavfall samt övrigt brännbart grovavfall levereras till Region Gotlands
avfallsanläggning i Roma som driftas av Ragn-Sells AB 2007-2022. Matavfallet rötas
av Brogas och blir biogas och biogödsel. Av det brännbara avfallet görs en
bränslemix som energiutvinns av Cementa i Slite.
Anläggningen i Visby för omlastning och mellanlagring av farligt avfall för vidare
transport till fastlandet driftas av Ragn-Sells 2016-2020.

3.2.1 Mat- och restavfall

I det kommunala renhållningsansvaret ingår insamling och behandling av mat- och
restavfall, grovavfall och farligt avfall från hushåll samt med hushållsavfall jämförligt
avfall från verksamheter.
Sedan 2008 sker matavfallsinsamling i regionen. Insamlingen sker i system med separata
kärl. Matavfallsinsamling erbjuds hushåll i villor, lägenheter och fritidshus samt
verksamheter. Hemkompostering är möjligt att välja för samtliga fastighetstyper.
Verksamheter och flerfamiljshus har även möjlighet att välja blandat abonnemang där
ingen utsortering av matavfall sker, men då till en dyrare taxa.
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Sorterat brännbart hushållsavfall blir till bränsle som Cementa i Slite använder.
Sorterat matavfall förbehandlas vid Roma avfallsanläggning för att kunna återvinnas i en
biogasanläggning på Gotland. Matavfallet blir genom rötning till biogas och biogödsel.
Biogasen används som fordonsbränsle och biogödsel återförs till jordbruksmark.
3.2.2 Grovavfall

Grovavfall inklusive trädgårdsavfall samlas framförallt in på återvinningscentralerna.
Grovavfall tas emot uppdelat på fraktionerna:













Ris och grenar
Trädgårdsavfall, komposterbart
Jord
Sten, glas, betong, tegel, porslin m.m.
Gips och isolering
Trä, rent flisbart
Trä, målat eller behandlat
Tryckimpregnerat trä
Textil
Plast (ej förpackning)
Metallskrot
Elavfall t.ex. vitvaror, elektronik, armaturer

Skrymmande grovavfall, kan mot en avgift fås hämtat vid fastigheten.
Metaller och andra återvinningsbara material transporteras till lämpliga
behandlingsanläggningar.
Trädgårdsavfall som lämnas på återvinningscentralerna komposteras eller går till
förbränning. Ris och grenar går till förbränning eller används som strukturmaterial vid
kompostering och jordframställning.
3.2.3 Farligt avfall

Farligt avfall i form av kemikalier och kemiska produkter från hushåll samlas in i
miljöstationer på återvinningscentralerna. El-avfall och batterier lämnas på
återvinningscentral eller i butiker som säljer elektriska produkter.
Insamlat farligt avfall från hushållen sorteras, förpackas och transporteras bort för
återvinning, förbränning eller deponering vid godkända anläggningar.
El-kretsens entreprenörer hämtar elavfall som lämnats vid återvinningscentralerna och
transporterar avfallet till mottagningsanläggningar på fastlandet. Där återvinns
materialen medan vissa farliga ämnen såsom köldmedier destrueras.
3.2.4 Fettavskiljarslam, fett och matolja

Fettavskiljarslam och vegetabilisk olja samlas in inom ramen för regionens
avfallshantering. Fett och olja kan om det tillförs avloppet orsaka stopp, översvämning
och dålig lukt. Fastigheter och lokaler som hanterar livsmedel och serverar mat i större
mängder måste därför ha en separat hantering av sådant avfall.
Region Gotland ställer krav på att berörda fastighetsägare ska installera fettavskiljare och
ansvarar även för tömningen. Fettavskiljarslam samlas in och körs till Visby
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avloppsreningsverk för behandling. Fett och matolja samlas även in av Svensk
Fettåtervinning och andra privata aktörer för återvinning.
3.2.5 Latrinavfall

Latrinavfallet i Region Gotland har minskat under de senaste åren. Under 2017 samlades
80 ton latrinavfall in. Insamling av latrin sker varannan vecka och körs till kompostering
i Norrtälje.
3.2.6 Slam från enskilda avloppsanläggningar

Tömning av slam från enskilda anläggningar utförs av teknikförvaltningen. Slammet
körs till närmsta avloppsreningsverk på Gotland för behandling. Till reningsverken
transporteras även slam från slamavskiljare och slutna tankar. Slammet från
reningsverket i Visby rötas, från övriga reningsverk avvattnas slammet innan transport
till fastlandet. En mindre del enskilda anläggningar töms av lantbrukare som, efter
godkännande från miljö- och byggnämnden, utnyttjar slammet som gödning.

4. Avfall från kommunal verksamhet
Avfall från kommunal verksamhet utgörs av avfall som omfattas av kommunalt
renhållningsansvar och som uppstår i t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg och
kommunkontor samt kommunalt verksamhetsavfall från bl.a. avloppsreningsverk,
fastighetsskötsel och gatudrift. Idag sker separat insamling av mat-och restavfall i de
flesta fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs.
4.1 Slam från avloppsreningsverk

Huvudman för ledningsnät och avloppsreningsverk är Region Gotland.
Vid Visby avloppsreningsverk rötas slam i en rötgaskammare. Den biogas som
produceras vid rötningen används i den egna driften eller levereras till Gotlands Energi
AB och används till bl.a. fjärrvärme. Totalt producerades ungefär 2 700 ton rötslam
under 2017. TS-halten i rötat och avvattnat slam var under 2017 cirka 32 %. Slammet
från Visbys anläggning är Revaq-certifierat och används på åkermark på Gotland eller
skickas till Ragn-Sells anläggning på fastlandet för att återföras till kretsloppet.
Slam från Slite och Klintehamns avloppsreningsverk omhändertas av Ragn-Sells och
skickas till fastlandet. Under 2017 var mängden slam vid Slite 350 ton med en TS-halt på
25 %. Mängderna från Klintehamn var 750 ton med en TS-halt på 20 %.
Totalt under 2017, från samtliga avloppsanläggningar, samlades ca 78 ton gallerrens upp
som körs till Roma slamplatta för att sedan transporteras vidare till Ragn-Sells för
omhändertagande på fastlandet.
4.2 Avfall från fastighetsskötsel

Det kommunala bostadsbolaget GotlandsHem och andra kommunala verksamheter ger
upphov till bygg- och rivningsavfall samt park- och trädgårdsavfall och annat avfall från
fastighetsskötsel. Stora delar av park- och trädgårdsavfallet från kommunens
anläggningar nyttiggörs genom förbränning eller kompostering.
4.3 Avfall från gatudrift

Halkbekämpning och snöröjning ger upphov till avfall i form av grus, sand och snö.
Den sand som används på gång- och cykelvägar vintertid samlas till stor del upp till
våren och kan återanvändas kommande vintrar.
Trafikverket sköter snöröjning på länsvägarna medan Region Gotland, tekniska
nämnden, ansvar för vinterväghållning i tätorterna på kommunala körbanor, cykelvägar,
torg m.m. Vid stora snömängder forslas snö bort av säkerhets- och framkomlighetsskäl.
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5. Avfall som omfattas av producentansvar
Producentansvaret innebär att tillverkaren har ansvar för att en produkt samlas in och
återvinns. Lagstiftningen om producentansvar innebär även en skyldighet för
konsumenterna att källsortera och lämna tillbaka förbrukade varor och förpackningar.
Syftet med producentansvaret är ytterst att genom att ge producenterna ansvaret för
omhändertagande av uttjänta produkter driva på miljöanpassad produktutveckling och
därigenom öka resurshushållningen och minska miljöbelastningen.
Idag finns producentansvar för returpapper, förpackningar (wellpapp, kartong-, plast-,
trä-, metall- och glasförpackningar), däck, batterier, bilar, elektronik och läkemedel.
5.1 Avfallsslag och mängder

Avfallsfraktioner som omfattas av producentansvar utgörs av förpackningsavfall,
returpapper, batterier, elavfall, läkemedel samt däck och bilar.
I Tabell 3 redovisas insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar.
Uppgifter om insamlade mängder däck, läkemedel och bilar saknas.
Tabell 3

Insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar 2017, Gotland
och Sverige. Källa: FTI AB och El-kretsen

Förpackningar och returpapper totalt, varav:

Region Gotland,
kg/person

Sverige,
kg/person

169

64

-

returpapper

33,27

21,70

-

pappersförpackningar

68,87

13,20

-

plastförpackningar

24,77

6,49

-

glasförpackningar

38,64

21,11

-

metallförpackningar

3,66

1,63

19,18

12,76

Elavfall totalt, varav:
-

diverse elektronik

8,93

6,53

-

kyl/frys

3,51

2,22

-

vitvaror

5,84

3,43

-

bärbara batterier

0,61

0,32

-

lysrör och lågenergilampor

0,24

0,21

-

övriga ljuskällor, glödlampor

0,058

0,043

-

bilbatterier*

0,92

-

Däck

-

-

Bilar

-

-

Läkemedel

-

-

*Insamlade mängder från Region Gotlands återvinningscentraler
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De insamlade mängderna förpackningar och returpapper per person ligger långt över
riksgenomsnittet. Detta beror troligen på det stora antalet sommargäster som ger
upphov till stora avfallsmängder men ej utgör en del av regionens befolkning samt att
verksamhetsavfall tas emot på Gotlands återvinningscentraler. Insamlad mängd elavfall
ligger också över riksgenomsnittet.
5.2 Förpackningar och returpapper

Förpackningar och returpapper från hushåll samlas in genom återvinningsstationer
(ÅVS) som drivs av producentorganisationen Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
(FTI). Ragn-Sells driver FTIs mottagningsanläggning på Österby i Visby.
Dryckesförpackningar samlas in genom pantsystem i butik som drivs av Returpack AB.
På Visby ÅVC finns dessutom en Pantamera Express för större mängder PET-flaskor
och aluminiumburkar. Insamlade flaskor och burkar omlastas och transporteras till
Svenska Returpacks anläggning i Norrköping för omhändertagande.
Insamlade förpackningar och returpapper behandlas i huvudsak genom
materialåtervinning:








Returpapper transporteras till pappersbruk där det till stor del ersätter massaved
som råvara vid tillverkning av nytt tidningspapper och en del andra
papperskvaliteter.
Pappersförpackningar går till pappersbruk som tillverkar ny kartong för leverans till
företag som kan tillverka nya förpackningar.
Plastförpackningar transporteras till återvinningsanläggningar där de sorteras och
blir råvara till nya plastprodukter. Rejekt som inte går att materialåtervinna skickas
till Cementa i Slite där det förbränns.
Glasförpackningar skickas till Svensk Glasåtervinning AB i Hammar och blir nytt
glas och isoleringsmaterial.
Metallförpackningarna skickas först till en anläggning i Tranås för sortering i
aluminium och stålplåt. Metallen används som råvara i stål- och aluminiumverk och
blir till nya produkter som till exempel däckfälgar och motordelar.

5.3 Däck

Däck från hushåll samlas in via återförsäljare av däck. Däck omhändertas ofta genom
förbränning med energiutvinning men även materialåtervinning förekommer. En del
regummeras till nya däck medan en del används för tillverkning av sprängmattor och
andra produkter.
5.4 Bilar

Övergivna skrotbilar på kommunal mark omfattas av kommunalt renhållningsansvar om
skrotbilen bedöms utgöra en olägenhet för människors hälsa och miljön. Övergivna
skrotbilar kan också anses vara nedskräpning om den finns på en plats som allmänheten
har tillträde till eller insyn till. På enskild mark eller tomtmark är det markägaren som
ansvarar för att skrotbilar förvaras säkert ur miljösynpunkt. På allmän vägmark, det vill
säga allmänna vägar utanför tätort samt parkeringsfickor och rastplatser längs dessa, är
Trafikverket ansvarig för skrotbilar. På övrig allmän mark är det Region Gotland som
beslutar om hämtning och skrotning av uttjänta fordon. Med uttjänta fordon menas
fordon som är i dåligt skick, övergivet samt har ett mycket lågt värde.
Efter omhändertagande återanvänds vissa delar av bilen, andra delar materialåtervinns
och en liten del förbränns.
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5.5 Avfall från elektriska och elektroniska produkter

Avfall från elektriska och elektroniska produkter (elavfall) från hushåll och mindre
verksamheter samlas in via återvinningscentralerna och återförsäljare av elektronik.
Lågenergilampor och lysrör lämnas till återvinningscentralerna eller till försäljningsställe
som tar emot sådant avfall. El-Kretsen ansvarar för insamling och omhändertagande.
Avfallet sorteras, demonteras och materialåtervinns. En mindre del förbränns.
5.6 Batterier

Småbatterier från hushåll samlas in vid ett flertal platser, i huvudsak genom
batteriholkar, på återvinningscentraler och hos återförsäljare. Insamling utförs av ElKretsen. Småbatterierna sorteras, materialet separeras och återvinns genom
materialåtervinning och energiåtervinning.
Blybatterier som är tyngre än tre kilogram samlas in via återförsäljare eller
återvinningscentraler. Blybatterierna transporteras till en anläggning som krossar
batterierna, neutraliserar batterisyran och utvinner bly, som säljs vidare som råvara till
blybatteritillverkare.
5.7 Läkemedel

Överblivna läkemedel från hushåll lämnas i genomskinlig påse till apotek. Region
Gotland tar ej emot läkemedel.
Inlämnat läkemedel behandlas genom förbränning på fastlandsbaserade
avfallsförbränningsanläggningar med effektiv förbränning och rökgasrening.

6. Verksamhetsavfall
Övrigt avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar eller producentansvar utgörs av
avfall från industrier och andra verksamheter. På Gotland finns flera större industrier
som ger upphov till stora mängder branschspecifikt avfall. Den dominerande
avfallstypen från industrier på Gotland är kalk, kalkslam, filterstoft och bypassdamm
från cementvaruindustrier. Andra förekommande branschspecifika avfall kommer från
industrier som trävaruindustrier, gummi- och plastindustrier och olika typer av
livsmedelsindustrier. Avfall från jordbruket och avfall som flygaska och slagg från
energiproduktion är andra exempel på branschspecifika avfall.
En mindre del av detta avfall omhändertas av Region Gotland. Den större delen av det
branschspecifika avfallet hanteras av industrierna själva genom återvinning eller
bortskaffning vid industriernas egna anläggningar. För att få en helhetsbild av allt avfall
som uppkommer på Gotland finns behov av en övergripande inventering av industrins
avfall.
6.1 Bygg-, rivnings- och anläggningsavfall

Bygg- och rivningsavfall samt schaktmassor uppkommer i samband med bygg- och
anläggningsarbeten. Kraven på rivningslov och -anmälan kan bidra till en tidig styrning
för miljömässigt riktig hantering. Branschens egna krav och informationsinsatser leder
också till en ökad återanvändning och materialåtervinning samt att oönskade
komponenter sorteras ut.
Bygg- och rivningsavfall ligger utanför det kommunala ansvarsområdet och det finns
inga uppgifter om vilka mängder som hanteras inom regionen. Större delen av avfallet
källsorteras idag och en allt större del återanvänds eller återvinns. Samma förhållande
gäller för schaktmassor.
Betong och andra stenmaterial kan beredas genom krossning och träavfall återanvänds
eller återvinns genom förbränning. Kraftigt förorenade massor måste tas om hand vid
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anläggningar med särskilt tillstånd medan massor med ett mindre föroreningsinnehåll
ibland kan utnyttjas för vissa ändamål, till exempel vägbyggnad eller utfyllnad i
industriområden. Anmälan krävs till miljö- och byggnämnden som gör en bedömning i
varje enskilt fall.
6.2 Park- och trädgårdsavfall

Park- och trädgårdsavfall som inte räknas som hushållsavfall ligger utanför det
kommunala ansvarsområdet. En stor del av park- och trädgårdsavfallet uppkommer vid
skötsel av allmänna platser och vägar m.m. Avfallet behandlas genom förbränning
respektive kompostering, beroende av typen av material.
6.3 Avfall från energiutvinning

Energiutvinningens restprodukter är bränsleaskor blandade med tillsatsämnen som
exempelvis sand, kalk och dolomit. Askornas egenskaper varierar beroende på
förbränningsteknik och på vilket bränsle som använts. Flygaska avskiljs ur
rökgasreningen och har generellt sett sämre miljömässiga och tekniska egenskaper för
återanvändning än bottenaska eller slagg. Största energiproducenten på Gotland är
Gotlands Energiaktiebolag, GEAB.
6.4 Avfall från fartyg i hamn

Fartyg är sedan 2001 skyldiga att lämna sitt avfall innan de lämnar svensk hamn och
hamnarna är i sin tur skyldiga att motta avfallet. Sjöfartsverket meddelar närmare
föreskrifter om hamnarnas skyldighet att motta avfall från fartyg.
Fartyg, med undantag av fiskefartyg och fritidsbåtar, ska senast 24 timmar innan de
anlöper hamnen anmäla vilka avfallsmängder i respektive fraktion man önskar avlämna.
Beroende på typ av avfall lämnas det vid fasta mottagningsstationer på kaj eller hämtas
med slamsugningsbil.
Enligt avfallsförordningen ska visst avfall från fartyg transporteras bort och
omhändertas genom kommunens försorg. De fraktioner som detta gäller är toalettavfall
samt fast avfall eftersom de har samma karaktär som ett hushållsavfall.
Även för fritidsbåtshamnar finns lagstadgade regler för mottagning av avfall från
fritidsbåtar och krav på avfallshanteringsplan.
6.5 Avfall från andra privata verksamheter

Privata verksamheter måste själva se till att det avfall som inte omfattas av kommunalt
renhållningsansvar kan transporteras och behandlas på ett miljöriktigt sätt. Svårigheten
att få fram uppgifter om detta avfall gör att Region Gotlands kunskap om
avfallsmängder och flöden är ofullständiga.
Alla företag måste källsortera sitt avfall. Farligt avfall sorteras ut och lämnas separat.
Flertalet företag sorterar ut återvinningsbart avfall såsom trä, skrot, plast, papper etc.
Alla företag har skyldighet att sortera ut förpackningar, däck m.m. som anges i
förordningen om producentansvar. Det avfall som återstår delas slutligen upp i
brännbart och icke brännbart avfall. Avfallet transporteras till mottagande anläggningar
för sortering, behandling och återvinning.
Småföretag kan utnyttja återvinningsstationerna för att lämna avfall som omfattas av
producentansvar.
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Anläggningar för förebyggande
och hantering av avfall
1. Inledning
I det följande beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas för hantering
av avfall på Gotland. Först beskrivs de anläggningar som är nödvändiga för att
förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för (den kommunala
renhållningsskyldigheten i miljöbalken). Sedan beskrivs viktiga anläggningar för
hantering av avfall som ligger utanför kommunens ansvar. Både anläggningar på
Gotland och anläggningar som nyttjas för behandling av avfall utanför regionen
beskrivs.
2. Anläggningar nödvändiga för hantering av det avfall som
Region Gotland ansvarar för
2.1 Mottagnings- och behandlingsanläggningar

Slite avfallsanläggning – Teknikförvaltningens avfallsanläggning i Slite har
mellanlagring, sortering och viss behandling av avfall. Anläggningen rymmer en av
Gotlands sju återvinningscentraler.
På anläggningsområdet finns regionens enda aktiva deponi med deponiceller för ickefarligt avfall och stabilt icke-reaktivt farligt avfall, exempelvis asbest. En utbyggnad av
deponin inom befintligt tillstånd är beslutad och ska vara färdig under 2020.
Roma avfallsanläggning – Anläggningen ägs av Teknikförvaltningen. Driften är
upphandlad. Allt insamlat brännbart hushållsavfall från Gotlands fastigheter samt
blandat brännbart grovavfall från återvinningscentralerna mellanlagras, grovsorteras och
krossas till en fast bränslemix som används av Cementa i Slite vid tillverkning av
cement.
Allt utsorterat matavfall förbehandlas i Roma och transporteras till BroGas
biogasanläggning.
På angränsande område finns också teknikförvaltningens slamplatta, för mellanlagring
av rötat slam och gallerrens från avloppsreningsverk på Gotland.
BroGas – Biogas Gotland
BroGas anläggning i Bro tar emot det förbehandlade matavfallet från Roma. Genom
rötning omvandlas avfallet till biogas och biogödsel så att både energi och näring tas
tillvara.
Gasen transporteras via ledningar till Visby och Biogas Gotlands
uppgraderingsanläggning på Österby, där gasen renas till fordonsgas eller används för
uppvärmning.
Cementa i Slite – Heidelberg Cement Group
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Brännbart avfall som förbehandlats i Roma till en bränslemix används av Cementa i Slite
vid tillverkning av cement. Användning av restavfallet vid produktionen i Slite innebär
att mängden fossila bränslen vid cementtillverkningen minskar.
Skarphäll mellanlager – På teknikförvaltningens anläggning i Visby, Skarphäll, finns
ytor för mellanlagring och sortering eller behandling av olika material och massor för
återanvändning, t.ex. schaktmassor, asfalt och gatsten, samt en kompostplatta för parkoch trädgårdsavfall.
På Skarphäll finns också en mottagningsstation och mellanlager för farligt avfall från
Region Gotlands återvinningscentraler och farligt avfall från verksamheter. Driften av
anläggningen upphandlas.
En del av fastigheten hyrs ut till GEAB och här återfinns bland annat
teknikförvaltningens anläggning för rening av deponigas från den nu nedlagda deponin i
Visby. Överskottsenergin från anläggningen nyttjas i GEABs fjärrvärmeanläggning.
Energin värmer ca 100 Visby-villor per år.
GEAB – Vattenfall
Gotlands Energiaktiebolags biobränslepanna där biobränsle, bland annat rent träavfall,
förbränns och energin används i fjärrvärmenätet. I dagsläget förbränns inget avfall som
kommunen ansvarar för i biobränslepannan.
Skrotfrag har en anläggning för mottagning, sortering och mellanlagring av metallavfall
i Visby. För närvarande tar Skrotfrag emot all insamlad skrot från Gotlands
återvinningscentraler. Härifrån transporteras skroten vidare till Skrotfrags anläggning i
Oskarshamn och andra återvinningsanläggningar.
2.2 Avloppsreningsverk

Drygt 40 vatten- respektive avloppsreningsverk, ett hundratal avloppspumpstationer
och drygt 80 mil ledningsnät samlar in avlopps- och lakvatten som renas och kan
återföras till kretsloppet. De tre största avloppsreningsverken är Visby, Slite och
Klintehamn.
Visby avloppsreningsverk – I Visby renas avloppsvatten maskinellt, biologiskt och
kemiskt. Vid reningsverket bildas slam i reningsprocessen. Externt brunnsslam tillförs
reningsverket via ledningssystemet. En mottagningsficka för externt fett från Visbys
restauranger finns också, vilket tillförs rötkamrarna. Slammet pumpas till rötkammare
där det genomgår rötning i två steg vid en temperatur på 55 °C. Det rötade slammet
pumpas därefter till ett slamlager, varefter det centrifugeras inför vidare transport till
mellanlagringsplatta i Roma. Den producerade rötgasen används för värmning av internt
slam till rötkammare, värme i reningsverkets lokaler, fordonsgas, samt eventuellt
överskott leds till Gotlands Energi Ab fjärrvärmesystem. Värmeenergin uppgår till ca
5 GWh/år. Det Revaq-certifierade slammet återförs till kretsloppet på Gotland och
fastlandet. Renat avloppsvatten leds ut i Östersjön.
Slite avloppsreningsverk – I Slite mottas avloppsvatten från befolkning, skolor och
vårdinstitutioner samt slam från enskilda avloppsanläggningar, från andra reningsverk
och renat lakvatten från Slite deponi. I Slite sker biologisk och kemisk behandling.
Slammet avvattnas och mellanlagras på slamplattan i Roma innan transport till
fastlandet. Renat avloppsvatten leds ut i Östersjön.
Klintehamn avloppsreningsverk - I Klintehamn mottas avloppsvatten från
befolkning, skolor och vårdinstitutioner samt slam från enskilda avloppsanläggningar. I
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Klintehamn sker biologisk och kemisk behandling. Slammet avvattnas och mellanlagras
på slamplattan i Roma innan transport till fastlandet. Renat avloppsvatten leds ut i
Östersjön.
2.3 Återbruksanläggningar

Röda korsets secondhandverksamhet med insamling och butiker i Slite, Hemse,
Fårösund, Klintehamn och Visby samt logistikcenter med mottagning och sortering på
Visborgsområdet i Visby.
Alvar Hallgrens ”Återbruksladan” i Roma med insamling och återbruksförsäljning av
byggmaterial.
Socialförvaltningens återbruksverksamhet ”Överskottet” i Visby med insamling och
försäljning av kontorsinventarier för Region Gotlands verksamheter.
Pingströrelsens secondhandverksamhet ”Gåvan” med insamling och butik i Visby.
Det finns många fler anläggningar och verksamheter med återbruksverksamhet på
Gotland. För att nämna ytterligare några: Återanvändarna, Lions, Lövstakooperativet
och Katthemmet. Utöver dessa verksamheter anordnas flera auktioner och loppisar, det
finns många antikaffärer, vintage-butiker och interaktiva mötesplatser med återbruk.
Tillsammans utgör de alla en viktig del av avfallshanteringen, genom att förlänga
livslängden på många material och produkter och förebygga uppkomst av avfall.
2. 4 Återvinningscentraler

Totalt har Region Gotland sju stycken bemannade återvinningscentraler, se Tabell 1.
Återvinningscentralerna tar emot grovavfall och annat utsorterat hushållsavfall, såsom:
farligt avfall, asbest, tryckimpregnerat trä, metallskrot, trädgårdsavfall, textil, plast,
träavfall, övrigt brännbart grovavfall, isolering, gips, matfetter- och oljor samt
sten/betong/tegel/porslin. Återvinningscentralerna tar också emot avfall med
producentansvar, såsom elektronikavfall, vitvaror, batterier, tidningar, förpackningar,
returpapper, pantförpackningar. Även bygg- och rivningsavfall samt annat
verksamhetsavfall kan lämnas mot en avgift.
Tabell 1 Återvinningscentraler på Gotland
ÅVC

Adress/vägbeskrivning

Fårösund

Förrådsvägen Kustparken, infart från Fårövägen/väg 148

Hemse

Sindarve, infart från väg 142 mot Linde

Klintehamn

Mattshagevägen

Ljugarn

Hallute backe, infart från väg 143

Slite

Skyltat från Lärbrovägen/väg 147 norr om Slite

Burgsvik

Hoburgsvägen/väg 500 ca 2,5 km söder om Burgsvik

Visby

Västra Törnekvior, infart från Follingboväg/väg 143

3 Anläggningar på Gotland nödvändiga för hantering av det
avfall som Region Gotland inte ansvarar för
Ansvaret för avfallshanteringen delas i princip av tre huvudaktörer – kommuner,
producenter och avfallsproducenter.
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Producentansvar är den gemensamma benämningen på de bestämmelser som reglerar
producenternas ansvar för avfallshanteringen av de produkter eller det avfall som deras
verksamheter ger upphov till. Producentansvar gäller idag batterier, bilar, däck,
elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur),
förpackningar, returpapper, läkemedel, radioaktiva produkter och strålkällor. Dessutom
finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och
lantbruksplast.
3.1 Återvinningsstationer – Förpacknings- och tidningsinsamlingen

På Gotland finns ca 15 stycken återvinningsstationer för förpackningar och returpapper.
Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB, och
är placerade vid matbutiker, på återvinningscentralerna och vid andra platser där
människor normalt passerar. Dessutom finns ca 20 extra insamlingsplatser för
glasförpackningar.
Tabell 2 Återvinningsstationer på Gotland
 Visby — ICA Wisborg
 Visby — Coop forum
 Visby — ICA Maxi
 Katthammarsvik — Tempo Katthammarsvik
 Klintehamn — Coop Konsum
 Fårösund — Kalkugnsvägen
 Fårö — Väg 699, 2km norr om färjeläget
 Ronehamn — Ronehamnsvägen 40
 Havdhem — ICA Havdhem
 Roma — ICA Roma
 Lärbro — Kappelshamnsvägen/Kyrkvägen
 Slite — P-plats vid Stationsgatan
 Stenkyrka — Tempo Stenkyrka
 Tingstäde — Mistelvägen

3.2 Mottagningsanläggning förpackningar och returpapper – Österby Visby

Anläggningen driftas av Förpacknings- och tidningsinsamlingens entreprenör. Allt
insamlat förpackningsmaterial och returpapper från Gotland hanteras och mellanlagras
här innan transport till olika återvinningsanläggningar på fastlandet.
3.3 Flera betydelsefulla anläggningar

Alvar Hallgrens ”Återbruksladan” i Roma med insamling och återbruksförsäljning av
byggmaterial.
Roma Miljö tar hand om byggavfall från företag och privatpersoner.
Ragn-Sells finns representerade på tre anläggningar i Visby och en i Roma. Ragn-Sells
tar emot i stort sett alla slags avfall för behandling och återvinning.
Gotlands Åkericentral tar emot material i Bro för behandling och återvinning, såsom
betong, jordmassor och asfalt samt träavfall, ris och grenar.
Skrotfrag har en anläggning för mottagning, demontering, sortering och mellanlagring
av metall, bilar och järnskrot i Visby. Härifrån transporteras skroten vidare till Skrotfrags
anläggning i Oskarshamn och andra återvinningsanläggningar.
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Visby Återvinning AB på Österby i Visby köper in skrot och metaller för återvinning.
Gotlands Bildemontering i Katthammarsvik skrotar bilar och säljer begagnade bildelar
och reservdelar.
Bro Bilskrot demonterar bilar och säljer begagnade bildelar.
Apoteken på Gotland tar emot överblivna läkemedel. Därifrån skickas läkemedlen till
anläggningar på fastlandet som är godkända för att förbränna läkemedel.
Alla däckverkstäder tar emot uttjänta däck, även om några nya däck inte köps.

4 Anläggningar utanför Region Gotland
Utanför regionen finns ett antal anläggningar som används för återvinning och
bortskaffande av olika typer av avfall från Gotland. Ett antal anläggningar över hela
landet och i Europa nyttjas för återvinning av avfall som omfattas av producentansvar
och annan materialåtervinning. Sådana anläggningar kan vara t.ex.
sorteringsanläggningar, industrier som använder återvunna materialråvaror i
produktionen (glasbruk, pappersbruk, textilindustri etc.) samt förbränningsanläggningar.
Exempel på avfallsbehandlingsanläggningar som nyttjas är de anläggningar som Elkretsen nyttjar för behandling av elavfall och Returpacks anläggning för
pantförpackningar av PET och aluminium. Ragn-Sells, Skrotfrags och andra privata
anläggningar på fastlandet samt flera kommunala och privata förbränningsanläggningar.
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Nedlagda deponier på Gotland
1. Bakgrund
På Gotland finns ett antal nedlagda deponier. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om
kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) ska
avfallsplanen innehålla uppgifter om nedlagda deponier inklusive en bedömning av
risken för olägenheter för människors hälsa eller miljön. För de deponier där
kommunen varit verksamhetsutövare ska även uppgifter om planerade och vidtagna
åtgärder redovisas.
1.2 Resultat av identifiering och riskklassning

Det finns ett 30-tal riskklassade gamla deponier på Gotland. Av dem har Region
Gotland ansvar för de flesta. Många av deponierna är så kallade grovtippar som tidigare
nyttjats för deponering av grovavfall och verksamhetsavfall. Teknikförvaltningen
beslutade under hösten 2017 att genomföra undersökningar enligt MIFO fas 2 på
samtliga nedlagda deponier som av Miljö- och hälsoskyddsnämnden har klassats till
riskklass 1 och 2.
MIFO, Metodik för Inventering av Förorenade Områden, är framtagen av
Naturvårdsverket och enligt metodiken utförs arbetet i två steg. Det första steget
omfattar arkivstudier samt ett besök på platsen. Redan i fas 1 görs en riskklassning i fyra
klasser, se Tabell 1. Oftast behövs fas 2, med ytterligare undersökningar, utföras för att
verifiera eller förändra bedömningarna.
Tabell 1 Kategorier för riskklassificering av gamla avfallsupplag.
Riskklass

Innebörd

Åtgärdsbehov

1

Mycket stor risk

Upplag där skyddsåtgärder bedöms nödvändiga för att undanröja en konkret
miljökonflikt. Närmare undersökningar krävs.

2

Stor/måttlig risk

Upplag som kräver noggrannare undersökning, tillsyn eller åtgärder.

3

Liten risk

Upplag som endast kräver enklare åtgärder eller tillsyn

4

Mycket liten risk

Upplag där åtgärder för närvarande inte bedöms nödvändiga.

1.3 Planerade och vidtagna åtgärder

I ”Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda Deponier
inom Region Gotland” finns en tidplan för utförande av fortsatta miljötekniska
undersökningar vid de deponier som vid genomgången riskklassning, enligt MIFO fas 2,
erhållit riskklass 2. Planen gör gällande att kompletterande provtagningar kommer
genomföras under vintern-våren 2018/19.
För deponierna Tofta och Visby pågår arbetet med att ta fram avslutningsplaner. Dessa
beräknas vara färdigställda 2019. Arbete pågår också med att utarbeta riktlinjer för
efterbehandlingsåtgärder vid mindre deponier. Därefter påbörjas arbetet med att ta fram
specifika planer för avslutningsåtgärder vid respektive deponi.
Egenkontrollprogram har sedan tidigare upprättats för Hemse, Tofta och Visby. För
den sistnämnda kommer kontrollprogrammet att revideras inför kommande
verksamhetsår med fokus på att utarbeta tydligare rutiner för både provtagning och
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redovisning. I takt med att fler deponier avslutas så kommer egenkontrollprogram att
utarbetas för dessa, i de fall behov föreligger.
För tidigare sluttäckta deponier finns en skötselplan framtagen.
Figur 1 visar deponiernas lokalisering på Gotland samt deras riskklass. Tabell 2 visar en
förteckning över samtliga kända deponier på Gotland.

Figur 1. Riskklassning, nedlagda kommunala avfallsdeponier på Gotland. Källa: Plan för fortsatt
undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland,
Teknikförvaltningen.
Tabell 2. Förteckning över identifierade deponier på Gotland. Källa: Plan för fortsatt
undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland.
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Namn

Risk- Risk- Kompletterande
klass klass undersökning
Mifo 1 Mifo 2

Kommentar

Bofride
bilvrakstipp

3

Deponi flyttad.
Ingen vidare
åtgärd

Bro
Bunge
Burgsvik
Burs

2
2
2

Dalhems
Eksta
Endre
Endre grovtipp
Etelhem

3
2
2
2
2

Fardume
Fide
Fidenäs
Fröjel
Fårö
Garda
Gothem

Soptippen i
Gothem
Grötlingbo
Hablingbo
Hablingbo
Kälder
Hamra Deponi

3

2
2
3

Planerad 2019
Pågår 2018
Klar 2018

2

Pågår 2018
Planerad 2019

2

Pågår 2018

2
3
3
3, 4

2

Behov

2
2

2
3

Ej behov
Ej behov

2
2

2
2

Pågår 2018
Pågår 2018

2

3

Klar 2018

Sluttäckning

Behov ytterligare Behov
provtagning,
pågår 2018

Sluttäckt
2001

Behov
stängsling
skyltning

Behov
Ej behov

Behov ytterligare Behov
undersökning
planerad 2019

Havdhem
Havdhems
Deponi
Hemse
avfallsupplag
Hörsne
Klintehamns
2
deponi
Lau deponi
Ljugarns
gamla deponi
Ljugarn Deponi
Lokrume

Planerad 2019

Sluttäckt
1999
Sluttäckt
2011

2

2

Planerad 2019

2

Pågår 2018

Ej slutbesiktad
3

Ej behov

Behov skyltning

Sluttäckt
2013
Ej behov
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Namn
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Risk- Risk- Kompletterande
klass klass undersökning
Mifo 1 Mifo 2

Lummelunda
grovtipp
Lärbro
Mästerby
När Burgen
När Deponi
Roma

2
2

2
2

Pågår 2018
Planerad 2019

Rute

2

3

Klar 2018

Sanda

2

2

Planerad 2019

Slite avfallsanläggning
Sproge
Stenkumla
Stenkyrka
Moos
Stånga
Stånga
avfallsupplag
Sundre
Tingstäde
Avfallsdeponi
Tofta Deponi

Valar
Valar Deponi
Vamlingbo
Visby deponi

Kommentar

Sluttäckning

Ej slutbesiktad

Sluttäckt
2018

Sluttäckt
1998
Behov ytterligare Behov
undersökning,
Planerad 2019
Aktiv deponi

2

Pågår 2018

Äldre del
sluttäckt

Behov

3
3
2

3
3
1

Avslutningsplan Behov
under revidering
2018

2

Behov av
kompletterande
provtagning.

Visby Pilhagen 2
Visby
2
Stjärnlunden
Vänge
Väte
2

2
2

Planerad 2019
Pågår 2018

2

Planerad 2019

Östergarn

2

Planerad 2019

2

Avslutningsplan Behov,
under revidering halva
2018.
sluttäckt
2004

Nyaste
delen
sluttäckt
2002
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Lagstiftning
1. Inledning
I denna bilaga beskrivs grundläggande lagstiftning inom avfallsområdet. Här redogörs
även översiktligt för nationella delmål och mål som finns i den nationella avfallsplanen.
Mål inom EU beskrivs översiktligt.
2. Grundläggande lagstiftning avseende avfall
2.1 EU-lagstiftningen

Det finns flera direktiv från EU som kan påverka avfallshanteringen på olika sätt. Det
viktigaste är ramdirektivet om avfall. I detta direktiv finns bland annat avfallshierarkin
och uttryckliga krav på medlemsstaterna att främja återbruk och materialåtervinning.
2.2 Nationell lagstiftning

Det finns ett flertal lagar och förordningar som berör avfallshantering. De lagar som styr
den kommunala avfallshanteringen och hanteringen av hushållsavfall är framförallt
miljöbalken med tillhörande förordningar, bl.a. avfallsförordningen och förordningarna
om producentansvar. Anläggningsägare berörs dessutom av bl.a. förordningen om
deponering av avfall och förordningen om avfallsförbränning.
Avfallshanteringen påverkas även av annan lagstiftning än ovan nämnda miljöbalk med
tillhörande förordningar, t.ex. PBL, Arbetsmiljölagstiftning, Kemikalielagstiftning och
Lagen om transport av farligt gods.
Tillsynen enligt miljöbalken utövas av kommunens miljö- och byggnämnd, eller av
länsstyrelsen. Naturvårdsverket är central myndighet när det gäller avfallsfrågor.

3. Aktuellt inom avfallsområdet
3.1 Avfallshierarkin i miljöbalken

Avfallshierarkin anger den prioritetsordning för politik och lagstiftning som
medlemsstaterna ska ha avseende förebyggande och behandling av avfall och återfinns i
EU:s ramdirektiv om avfall. Prioriteringsordningen innebär att avfall helst ska
förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinns, i fjärde hand
återvinnas på annat sätt t ex. genom energiåtervinning och sist bortskaffas. Ordningen
gäller under förutsättning att det är miljömässigt och ekonomiskt rimligt.
3.2 EU-kommissionens förslag om cirkulär ekonomi och nytt avfallsdirektiv

Innebär nya bindande mål på EU-nivå för att minska mängden avfall. Målen ska vara
uppfyllda 2025, 2030 och 2035. Förslaget innehåller även återvinningsmål för
hushållsavfall på 55 procent 2025, 60 procent 2030 och 65 procent 2035. Förslaget
innebär striktare metoder och regler för att beräkna målen.
Det blir strängare krav på separat insamling av avfall och kompletterande åtgärder för
medlemsstaterna att förhindra att avfall genereras. Separat insamling av bioavfall och
textilier blir obligatorisk år 2023 respektive 2025.
Deponering ska minska kraftigt i EU till 2035. År 2035 ska högst 10 procent av avfallet
deponeras. De EU-länder som deponerade 60 procent eller mer av sitt hushållsavfall
2013 får en förlängning med fem år.
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3.3 Bostadsnära insamling

Sedan 2018 är regelverken för insamling av förpackningar och returpapper respektive
insamlingssystem för matavfall från hushåll förändrade.
Förändringarna innebär sammanfattningsvis att insamlingen ska ske bostads- eller
kvartersnära och att producenterna ska ta det ekonomiska ansvaret för insamling av
förpackningar och returpapper. Förändringarna kommer att införas stegvis 2021 och
2025.
3.4 Reviderad nationell avfallsplan och program för förebyggande av avfall
2018 – 2023

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en ny nationell avfallsplan
och avfallsförebyggande program för 2018–2023 som fastställdes i november 2018.
Syftet med den nya planen och programmet är att lyfta fram vikten av att minska
mängden avfall och dess negativa effekter på människors hälsa och miljö, minska
spridningen av farliga ämnen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin.
3.5 Åtgärder för minskad nedskräpning

Naturvårdsverket ska tillsammans med organisationen Håll Sverige Rent ta fram en
handlingsplan för informationsinsatser till allmänheten under 2018–2020 för att minska
nedskräpningen och öka kunskapen hos allmänheten om dess negativa effekter.
Informationsinsatsen bör ha ett särskilt fokus på barn och unga samt bidra till att öka
allmänhetens medvetenhet om plastens effekter i havet. Naturvårdsverket ska följa upp
resultat samt effekter av informationsinsatserna och redovisa årligen. Uppdraget ska
slutredovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars
2021.

4. Nationella, regionala och kommunala mål
I det följande redogörs kortfattat för de övergripande mål som finns på nationell,
regional och kommunal nivå och som berör avfallsområdet.
4. 1 Miljökvalitetsmål

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 22 etappmål och 16
miljökvalitetsmål.
Riksdagens miljökvalitetsmål ska styra all verksamhet i Sverige mot en hållbar utveckling
för att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en god och hälsosam
livsmiljö.
Miljöpåverkan från avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen




God bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö

4.2 Regionala och kommunala miljömål
4.2.1 Regionala miljömål för Gotland

Varje år gör Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen en bedömning hur det går med
miljömålen på Gotland. I 2018 års regionala uppföljning bedöms två av målen vara nära
att nås på Gotland till 2020 medan övriga mål bedöms att inte nås med befintliga och
beslutade styrmedel och åtgärder. De mål som bedöms nära att nås är ”Frisk luft” och
”Bara naturlig försurning”. Tre av målen går i positiv utveckling medan tre utvecklas
negativt. De mål som utvecklas negativt är ”Ett rikt växt- och djurliv”, ”Ett rikt
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odlingslandskap” samt ”Myllrande våtmarker”. Utvecklingen för ”Giftfri miljö” bedöms
som oklar på grund av bristande kunskaper om kemiska ämnen i miljön.
4.3 Strategisk plan och Budget, Region Gotland

Avfallshanteringen berörs av Region Gotlands årliga strategiska plan och budget. Senast
framtagen för 2019-2021. Inom ekologisk hållbarhet finns bland annat mål för att
utveckla Gotland som ekokommun, omställning till lokalproducerad och förnybar
energi, säkra tillgång till vatten av god kvalitet, minskat klimatavtryck och ansvarsfullt
samhällsbyggande. Här finns också mål om ekonomisk balans, god kvalitet, god
arbetsmiljö och en levande landsbygd.
Regionstyrelsen har fått i uppdrag att utreda för- och nackdelar med alternativa
driftsformer för VA-verksamheten och avfallsverksamheten, vilket ska redovisas 2019.
Budgeterade och planerade investeringar i avfallsverksamheten under 2019-2023 rör
Slite deponi, Återvinningscentralerna, Slamhantering och Insamling.

5. Lagar och förordningar om avfallsplaner
Kravet på en kommunal renhållningsordning med avfallsplan finns i miljöbalken kapitel
15. Varje kommun ska ha en renhållningsordning som ska innehålla kommunens
föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter
om avfall som uppkommer inom kommunen och åtgärder för att minska mängden
avfall och dess farlighet. Renhållningsordningen innehåller även de bestämmelser som
styr avfallshanteringen i kommunen och den ska antas av kommunfullmäktige.
5.1 Föreskrifter om innehåll i kommunal avfallsplan

I Naturvårdsverket föreskrifter (NFS 2017:2) om innehåll i kommunala avfallsplaner om
förebyggande och hantering av avfall anges bland annat krav som gäller mål och
åtgärder i planen.
Planens uppgifter om avfall i kommunen ska delas upp på det avfall som kommunen
ansvarar för, respektive det avfall som kommunen inte har ansvar för. För avfall som
kommunen ansvarar för ska planen innehålla mål för förebyggande och hantering av
avfallet. Mål och åtgärder i avfallsplanen ska utgå från nationella miljökvalitetsmål och
andra relevanta mål som berör avfallsområdet. För avfall som kommunen inte ansvarar
för ska planen innehålla mål och åtgärder för att förebygga och hantera detta avfall, i
den utsträckning som kommunen kan påverka detta. Avfallsplanen ska innehålla mål
och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning.
5.2 Miljöbedömning av planer och program

Enligt miljöbalken (6 kap) samt miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) ska en
avfallsplan bland annat miljöbedömas. Det är främst den betydande miljöpåverkan som
genomförande av planen kan antas medföra som ska identifieras, beskrivas och
bedömas.
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Icke-teknisk sammanfattning
Region Gotland har tagit fram en ny avfallsplan. Avfallsplanen, beskriver bland
annat nuvarande avfallshantering, mål för framtidens avfallshantering, åtgärder för
att nå målen och hur uppföljning ska ske för att se om målen uppnås.
Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det vill
säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand återanvända
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara som
sista utväg deponera avfall.
Avfallsplanens mål och strategier bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål
och mål i den nationella avfallsplanen. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i
störst utsträckning är ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad
klimatpåverkan” som alla bedöms påverkas i positiv riktning till följd av planens
genomförande.
Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta
miljökvalitetsnormer överskrids.
Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av arbete med förebyggande
av avfall och därigenom minskade mängder avfall. Flera åtgärder som omfattar
regionens verksamhet kommer att vidtas som kommer att göra skillnad. Åtgärder för
att ta hand om deponigas och nedlagda deponier planeras. Åtgärder avseende
nedskräpning kommer att vidtas.
Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst till följd av transporter
av avfall.
Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst medföra positiv
miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid genomförande av
planens åtgärder är att ha uthållighet beträffande informationsinsatser kring
förebyggande av avfall och ökad sortering för återvinning, eftersom det tar lång tid
att förändra beteenden.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Region Gotland har tagit fram en ny avfallsplan för perioden 2020-2030.

1.2 Behov av och syfte med miljöbedömning
Enligt miljöbalken och miljöbedömningsförordningen ska en bedömning ske av
behovet av miljöbedömning vid ny avfallsplan, eller större ändring av befintlig
avfallsplan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i
framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen av om avfallsplanen innebär
betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap. miljöbalken och
miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).
Avfallsplanen för Region Gotland kommer att ange förutsättningar för att bedriva
verksamheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön. Avfallsplanen
kommer också ha betydelse för främjandet av hållbar utveckling. I huvudsak är
denna påverkan positiv.
Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att avfallsplanen
kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom avfallshanteringen för
regionen. Genomförande av den avfallsplan som är under framtagande för Region
Gotland bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan.

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan
Den 13 december 2018 fattade Tekniska nämnden, Region Gotland, beslut om att
genomförandet av avfallsplanen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan.
Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. Beslutet har gjorts
tillgängligt för allmänheten genom nämndens protokoll.

1.4 Avgränsningssamråd
Enligt 6 kap 10 § Miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de kommuner,
länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan
antas bli berörda av planen. Syftet med att avgränsa miljökonsekvensbeskrivningen
är


dels att koncentrera arbetet på de miljöfrågor som är mest relevanta för den
aktuella planen.



dels för att bidra till bra samrådsprocesser som fokuserar på de viktigaste
frågorna samt kunna utgöra ett bra beslutsunderlag.

Den 2 maj 2019 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till Länsstyrelsen
på Gotland. I ett yttrande den 28 maj 2019 meddelade Länsstyrelsen på Gotland
synpunkter på föreslagen omfattning av Miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen
anser att klimatförändringar och anpassning till dessa behöver inarbetas i
miljöbedömningen. Hänsyn till detta har tagits i Miljöbedömningen.
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2 Avfallsplan för Gotland
2.1 Avfallsplanens syfte
Syftet med avfallsplanen för Gotland är att: ”Ange en politiskt förankrad
färdriktning för hållbar utveckling avseende avfallshantering på Gotland.
Tillsammans gör vi avfall till en resurs.”

2.2 Avfallsplanens innehåll
Avfallsplanen baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om vad en
kommunal avfallsplan ska innehålla. I avfallsplanen redovisas bland annat mål och
åtgärder för avfallshanteringen, beskrivning av nuläge avseende mängder och
behandling av avfallet, nedlagda deponier och uppföljning av föregående
avfallsplan.
Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det vill
säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand återanvända
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara som
sista utväg deponera avfall.
Utifrån bl.a. nationella miljömål, den nationella avfallsplanen och aktuell
lagstiftning och diskussioner under avfallsplaneringsprocessen har huvudområden
för avfallshanteringen identifierats. I arbetet har avvägningar gjorts avseende vilka
delar som ska prioriteras.
En projektgrupp, samt ett flertal andra personer med olika kompetenser inom
kommunen har varit delaktiga i framtagning och bearbetning av förslag till mål och
åtgärder.
Inriktningsmålen för Region Gotlands avfallsplan är listade nedan:


Inriktningsmål 1: ”På Gotland genereras mindre avfall”



Inriktningsmål 2: ”År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och
besökare att återanvända/återbruka varor. Återanvändning av bygg- och
rivningsavfall har ökat.”



Inriktningsmål 3: ”År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas
till materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.”



Inriktningsmål 4: ” Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland. År 2025 har återvinningen av energi- och näring från avfall ökat.”



Inriktningsmål 5: ”Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva
deponier”



Inriktningsmål 6: ”År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark
skräpfria”

Delmål och aktiviteter är listade i kapitel 3 i avfallsplanen.
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Ur miljösynpunkt bedöms de viktigaste delmålen i avfallsplanen hantera följande
områden:


Förutsättningarna för återbruk förbättras bland annat genom förbättrad
insamling och återbruksgalleria.



Förbättrad insamling av matavfall och förbättrad lokal produktion av biogas
och biogödsel.



Återanvändning av massor vid sluttäckningsarbeten och minskade mängder
avfall som deponeras.

Övriga delmål i avfallsplanen hanterar följande områden:


Förbättrade attityder avseende minimerade avfallsmängder och kundnöjdhet
på återvinningscentralerna.



Minskade problem med otillåten eldning av avfall.



Förbättringar avseende resurshushållning för engångsartiklar, utskrifter och
matsvinn i Region Gotlands verksamheter.



Återanvändring, redesign och reparation innebär minskade inköp av
inventarier hos Region Gotlands verksamheter.



Platser för reparation m m etableras på 3 platser på Gotland och
återvinningscentralerna utvecklas till mötesplatser kring hållbarhet och
kretslopp.



Sopkorgar ersätts med källsorteringsmöjligheter.



Förbättrad materialåtervinning av textilier och insamlad övrig plast.



Slamhantering förbättras och återföring av slam till kretsloppet sker på ett
hållbart sätt.



Utredningar och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier fortgår.



Förebyggande arbete där avfall och släckvatten finns med i planarbete.



Det brännbara avfall som uppstår på Gotland används som lokal energi- eller
kolkälla.



Metangasutsläpp från Gotlands nedlagda deponier minskar.



Tillförlitliga transportvägar av avfall till godkända avfallsmottagare
säkerställs.



Aktiviteter kring nedskräpning ökar.

Dessa mål syftar till att minska avfallsmängden, öka återanvändningen, minska
miljöbelastningen, öka återvinningen och samtidigt ha människan i fokus.
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Åtgärderna syftar till positiv miljöpåverkan, men kan även medföra vissa negativa
effekter.
Miljöeffekter och konsekvenser beskrivs i kapitel 4.
För utförligare information om avfallsplanens innehåll hänvisas till plandokumentet
”Avfallsplan Gotlland 2020-2030, vi gör avfall till en resurs”.

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och
program
Avfallsplanen förhåller sig till andra planer, program och strategier genom att både
påverkas av och påverka dessa planer och program. De viktigaste relevanta planerna,
programmen och strategierna som har påverkat och samverkat med avfallsplanen
eller som avfallsplanen kan utgöra underlag till beskrivs ytterligare i avfallsplanen:


Region Gotlands miljöprogram, med 4 fokusområden,; Energi och klimat,
Vatten, Hållbara val samt Naturens mångfald



Gotlands energi- och klimatstrategi ”Framtidens ö – en strategi för Gotland”



VA-plan för Gotland 2018-2030



Översiktsplan för Gotlands kommun, 2010-2025



Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gotlands län 2018–2020,
Länsstyrelsen Gotlands län

3 Metod för miljöbedömning av avfallsplan
3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar
Syftet med kommunala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. Av denna
anledning är påverkan på människors hälsa och miljön i huvudsak positiv vid
genomförande av en avfallsplan. Föreliggande avfallsplan bidrar i huvudsak till
positiv miljöpåverkan, detta främst genom att främja hushållningen med
naturresurser, genom ökade möjligheter till återvinning och återanvändning av
avfall.
3.1.1

Miljöaspekter och huvudområden

Redovisningen i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) fokuseras på de mest
väsentliga miljöaspekterna och miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa
miljöaspekter är de aktiviteter eller tjänster inom avfallshanteringen som rör
avfallsplanen och som väsentligen kan påverka miljön genom miljöeffekter. I
miljöbedömningen har även hänsyn tagits till kumulativa effekter där det bedömts
relevant. Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de avfallsfrågor där Region Gotland har
rådighet över hanteringen och behandlingen av avfallet.
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I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid
miljöbedömning. Av dessa bedöms följande miljöaspekter, och därmed
miljöeffekterna, vara väsentliga eller eventuellt kunna vara väsentliga för
genomförande av avfallsplanen:


Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för att säkra hanteringen av
farligt avfall, insamlingens påverkan genom buller samt minskad
nedskräpning.



Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst åtgärder
för att öka andelen av avfallet som återbrukas, återanvänds och återvinns.
Förebyggande av avfall behandlas även här.



Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst om- och tillbyggnationer
på grund av ändrade insamlingssystem eller liknande.



Luft och klimatfaktorer; här behandlas främst gas från deponier samt
transporter.



Mark och vatten; här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier.

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planens genomförande som ska miljöbedömas.
Genomförandet av avfallsplanen är det som kommer genomföras för att nå
avfallsplanens fastställda inriktningsmål. Delmålen miljöbedöms utgående från ovan
nämnda miljöaspekter.
Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med hänsyn till
planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns tillgänglig. Det
görs ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det exempelvis görs i en
livscykelanalys (LCA).
Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunen beskrivs inte i
detalj utan detta hanteras inom ramen för tillståndsprövning/anmälningsärende och
tillsyn för dessa anläggningar.
3.1.2

Geografisk och tidsmässig avgränsning

Miljöbedömning och MKB fokuserar på påverkan på Gotland. Avfallshanteringen är
dock inte enbart lokal. Transporter till anläggningar utanför Gotland förekommer i
relativt stor utsträckning. Transporternas miljöpåverkan bedöms generellt.
Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid
behandlingsanläggningar i andra kommuner hanteras i tillståndsansökan till dessa
anläggningar och berörs inte här.
Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år som ges
av tidsperspektivet för de mål som formulerats i avfallsplanen om tidsperspektiv har
angetts.
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3.1.3

Klimatanpassning

Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör anpassning av
samhället ske för att kunna hantera de klimatförändringar som redan har skapats och
som kan komma att ske. I arbetet med framtagande av avfallsplanen för Gotland
samt därtill tillhörande Miljöbedömning har följande klimateffekter, där hänsyn
behöver tas i arbetet, identifierats:


Problem med vägar (bärighet) pga förändrade vattenförhållanden
(exempelvis översvämningar, skred mm)



Problem med nedlagda deponier pga förändrade vattenförhållanden
(framförallt markvattenförhållanden)



Problem med lukt, mögel, skadedjur pga högre temperaturer och även
värmeböljor



Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av ökad temperatur
och fuktigare klimat

3.1.4

Svårigheter i samband med miljöbedömning

En avfallsplan är ett strategiskt dokument i jämförelse med exempelvis en detaljplan,
som är en fysisk plan, och utfallet av planerade åtgärder i en avfallsplan kan därför
vara svårt att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis fysiska åtgärder i
en detaljplan.
I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets produktionsoch konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de år som avfallsplanen
gäller. Avfallsplanen är ett viktigt steg på vägen för att på lång sikt kunna uppfylla
globala och nationella mål, och andra mål som har en koppling till
avfallsminimering och avfallshantering.

3.2 Alternativ
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken, ska uppgifter om miljöförhållandena och miljöns
sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs, anges i MKB:n.
3.2.1

Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs

Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen avfallsplan inte
beslutas och inte genomförs. Om inte förslaget till ny avfallsplan beslutas skulle
föregående avfallsplan kvarstå och fortsätta gälla.
Den gamla planen är från 2007. De flesta åtgärder som beskrivs i föregående plan
har helt eller delvis genomförts eller behöver revideras med avseende på tidplanen.
Det kan konstateras att med nollalternativet skulle ett viktigt verktyg saknas för att
tydligt arbeta för minskade avfallsmängder och ökad återvinning av avfall och flera
av de positiva effekter som beskrivs skulle riskera att utebli eller försenas. Enligt
avfallsförordningen ska avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och vid behov
revideras. Nollalternativet innebär därmed att föregående avfallsplan inte skulle
uppfylla nu gällande lagstiftning och är således ej ett relevant alternativ.
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3.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som används
för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns miljökvalitetsnormer för:


Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden)



Vatten (normer för statusklassificering)



Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och
rapportering av bullerkällor)



Utomhusluft (normer för halter)

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i planen genom att planen som
helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att åtgärderna i synnerhet ska
genomföras med syfte att främja en god miljö och människors hälsa.
Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till följd av
planens genomförande.
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar kartläggning
och åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för kommuner med över
100 000 invånare, vilket därmed inte omfattar Region Gotland. Genomförandet av
avfallsplanen bedöms därmed inte bidra till att miljökvalitetsnormen för
omgivningsbuller överskrids.
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen” SFS
2010:477. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att
miljökvalitetsnormen för luft överskrids.
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS 2001:554.
Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för
fisk och musselvatten överskrids.

3.4 Globala mål för hållbar utveckling
I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar
utveckling, den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i FN:s
samtliga medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av nya nationella mål
kommer hänsyn tas till de globala målen, men det bedöms inte innebära behov av
någon drastisk förändring av inriktningen på de nationella mål som finns i Sverige
och som berör avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.8 anges därför de mål på både
nationell- och EU-nivå som berör avfallshanteringen och som bedöms vara relevanta
för Region Gotlands avfallsplan.

1
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3.5 Miljömål inom EU
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt
inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå är av stor
betydelse eftersom det finns direkta kopplingar till den svenska miljöpolitiken. I maj
2018 beslutades om en revidering av EU:s avfallslagstiftning. Ändringarna ska
främja en mer cirkulär ekonomi genom minskade avfallsmängder, ökad
återanvändning, ökad återvinning samt förbättrad avfallshantering. Bindande
avfallsmål som ska uppnås till 2025, 2030 och 2035 ingår också i beslutet.

3.6 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från
avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen:


God bebyggd miljö



Begränsad klimatpåverkan



Giftfri miljö

Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av Region Gotlands avfallsplan
finns redovisat i kapitel 3.9.

3.7 Nationella etappmål
Etappmålen inom avfallsområdet är:


Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att
insatser ska vidtas senast 2020 så att resurshushållningen i livsmedelskedjan
ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker
och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas
tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara.



Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas
senast 2020 så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och
annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är
minst 70 viktprocent.

Ett av de tidigare delmålen till miljökvalitetsmålen berörde återföring av
näringsämnen från avlopp och bedöms fortfarande vara aktuellt i avvaktan på att ett
eventuellt nytt mål som berör denna fråga beslutas. Naturvårdsverket har tidigare, i
redovisning av regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor, föreslagit nya mål.
Senast beslutade delmål lyder:


År 2015 tas minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tillvara och
återförs till produktiv mark, varav minst hälften återförs till åkermark.

Under 2018 har regeringen beslutat att tillsätta en utredning av hur fosfor ska tas
tillvara. Utredningen ska redovisas senast 15 september 2019.
Etappmålet till begränsad klimatpåverkan lyder:
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Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år
1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för
handel med utsläppsrätter.



Utsläppen för Sverige (för de verksamheter som inte omfattas av EU:s
system för handel med utsläppsrätter) bör år 2030 vara minst 63 procent
lägre än utsläppen 1990.



Utsläppen för Sverige från från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som
ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med minst 70
procent senast år 2030 jämfört med 2010.

2 juli 2019

Det här innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20
miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande
till 1990 års nivå.

3.8 Nationell avfallsplan
I december 2018 antogs en ny version av den nationella avfallsplanen. Det
konstateras att Sverige behöver öka takten i omställningen mot cirkulär ekonomi.
Den nya nationella avfallsplanen innehåller inga nya mål men anger områden som är
fortsatt aktuella att arbeta med; bygg- och rivningsavfall, matavfall, eletronikavfall,
texilier, plast samt nedskräpning.

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål
De föreslagna etappmålen till miljökvalitetsmålen och målen i den nationella
avfallsplanen har varit vägledande i processen att formulera mål och åtgärder i
avfallsplanen. Nedan sammanfattas avfallsplanens påverkan på de mest relevanta
miljökvalitetsmålen. Många av åtgärderna och målen i avfallsplanen bidrar till flera
av miljökvalitetsmålen. I sammanfattningen nedan anges de mål och åtgärder i
avfallsplanen som särskilt bidrar till uppfyllelse av de olika miljökvalitetsmålen.
Sammantaget bedöms de nationella målen påverkas i positiv riktning av
avfallsplanens åtgärder.
3.9.1

Begränsad klimatpåverkan

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål och
åtgärder för att minska avfallsmängderna och öka återbruk/ återanvändning, samt
exempelvis informationskampanjer för att inspirera till en resurssnål livsstil.
3.9.2

Giftfri miljö

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt i avfallsplanen genom mål och
åtgärder för att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar, åtgärder för att minska
läkemedlesrester i slam och genom åtgärder mot minskad nedskräpning.
3.9.3

God bebyggd miljö

Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt i avfallsplanen genom mål
och åtgärder för att minska nedskräpning, införa källsorteringsmöjligheter i offentlig
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miljö, planera för en god avfallshantering samt minska avfallsmängderna och öka
återvinningen.

4 Betydande miljöpåverkan
Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanen påverkar miljön (miljöeffekterna)
och de nationella miljömålen utifrån de föreslagna väsentliga miljöaspekterna för
avfallshanteringen. Varje enskilt delmål kommenteras inte, utan en bedömning görs
utifrån hur mål, målområden och åtgärder inom respektive område sammantaget
påverkar miljön och de nationella målen.

4.1 Människors hälsa
Här behandlas främst åtgärder för att säkra hanteringen av farligt avfall,
insamlingens påverkan genom buller samt minskad nedskräpning. Konsekvenser för
människors hälsa till följd av negativ påverkan på luftkvalitet anges i kapitel 4.4.
Avfallshanteringen ger även upphov till utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge
effekt på människors hälsa om det sker exponering av farliga ämnen. Hur åtgärder i
avfallsplanen påverkar utsläpp till mark och vatten behandlas i kapitel 4.5.
4.1.1

Nuläge och förutsättningar

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och miljön.
Om farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt eller diffus
spridning av skadliga ämnen och risk för att människor påverkas negativt. Därför är
en av avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa förutsättningar för en säker
hantering av farligt avfall. På Gotland har farligt avfall (tillsammans med andra
avfall som behöver särskild behandling som exempelvis visst sjukvårdsavfall och
animaliska biprodukter) identiferats som ett förbättringsområde där transporterna till
godkänd behandling behöver säkerställas.
Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många kommuner
och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i föreskrifterna om
kommunal avfallsplanering. En del av problemet kan hänföras till
återvinningsstationer och tömning och städning av dessa. En skräpig offentlig miljö
kan ha samband med upplevelse av otrygga1 miljöer och risk för mindre brott såsom
klotter och skadegörelse. Nedskräpning kan även bidra till diffus spridning av farliga
ämnen. På Gotland är nedskräpning av stränder en prioriterad fråga eftersom läget i
Östersjön innebär många kustmeter. För Gotland är även besökares upplevelse av
stränderna viktiga då många turister tillbringar mycket tid på stränderna.
Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt, exempelvis från
både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är i dessa fall dock
kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av människors hälsa
genom stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till irritation, trötthet, högt
1

Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se
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blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det nationella miljökvalitetsmålet ”God
bebyggd miljö” innefattar att störningar från trafikbuller ska minska.
Otillåten eldning har identifierats som ett förbättringsområde vid diskussioner i
fokusgrupperna. Otillåten eldning kan påverka människors hälsa framförallt genom
rök och eventuell ofullståndig förbränning av avfallet som kan resultera i ickehälsosamma föreningar.
4.1.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis genom
ökade bullernivåer och luftföroreningar orsakade av avfallstransporter vid
insamlingsplatser och på vägnät.
Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av föreslagen
avfallsplan bedöms dock som liten eftersom inga av de planerade åtgärderna bedöms
påverka bullernivåerna i någon betydande omfattning och inte heller transporter
kommer att öka i betydande omfattning (se även kap 4.4.3).
4.1.3

Positiv miljöpåverkan

Säkerställda tillförlitliga och säkra transportvägar av exempelvis farligt avfall
kommer att ha postitiv effekt på människors hälsa framförallt genom att risken för
att felaktig hantering av avfallet minskar.
Positiv påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa genom exempelvis
åtgärder för att minska nedskräpningen på Gotland. Minskad nedskräpning bidrar till
positiv upplevelse vid vistelse i kustnära områden och på stränder och andra
områden som är viktiga ur rekreationssynpunkt, för turister och andra besökande
samt bidrar till upplevelse av ökad trygghet. Avfallsplanens aktiviteter bedöms bidra
till detta.
Åtgärder för att göra att avfallshanteringen blir en naturlig del i
samhällsbyggnadsprocessen kan förebygga nedskräpning. En sådan åtgärd är
exempelvis att nödvändiga markytor för avfallshanteringens behov säkerställs i
samband med detaljplaneläggning av mark- och vattenområden samt vid
bygglovsgivning. Planeringen kan även omfatta förutsättningar för källsortering och
hur en hållbar livsstil kan underlättas genom exempelvis delningsrum eller
utrymmen för att stimulera delning av produkter.
Åtgärder mot otillåten eldning bör, om de genomförs på lämpligt sätt, innebära en
förbättrad luftkvalitet och därmed även förbättrad hälsa.
4.1.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

För att minska negativ påverkan på människors hälsa vid genomförande av planen bör
bland annat hänsyn tas till avfallshanteringen tidigt i processen för fysisk planering av
nya bostadsområden och offentliga områden för att motverka exempelvis buller och
tillse att gott avfallsomhändertagande kan genomföras.
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4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning
Materiella resurser omfattar återanvändning och materialåtervinning, hantering och
omhändertagande av farligt avfall samt hållbar konsumtion. Här behandlas främst
utveckling av återvinningscentraler och återbruk, avfallsförebyggande arbete i
kommunens verksamheter samt förbättrad hantering av bygg- och rivningsavfall.
4.2.1

Nuläge och förutsättningar

På Gotland sker matavfallsinsamling sedan 2008. Insamlingen sker i system med
separata kärl och nedbrytbara plastpåsar. Under 2017 samlades ca 169 kg
förpackningar och returpapper1 per invånare in för återvinning vilket är betydligt
högre än genomsnittet nationellt.
Genom att matavfallet som samlas in går till rötning i Roma produceras biogas som
kan användas som fordonsbränsle och därmed ersätter fossilt bränsle, se kapitel 4.4
om påverkan på luft. Genom rötningsprocessen bildas även en rötrest som används
som gödningsmedel, så kallat biogödsel. Biogödsel ersätter användning av ändlig
resurs i form av fosforgödselmedel.
På Gotland finns det ett flertal aktörer som arbetar med avfallsåteranvändning/
återbruk som Regionen samarbetar med till viss del.
Gotlands läge mitt i Östersjön innebär att en medvetenhet finns på ön om att man är
beroende av in- och utflöden av råvaror och avfall.
4.2.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan på
materiella tillgångar och resurshushållning.
4.2.3

Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan på materiella resurser kan uppstå om mängden avfall totalt sett
minskar eller om mängden avfall till återanvändning/återbruk samt återvinning ökar.
Förbättrade attityder avseende avfallsminimering och arbetet med att utvecka
återvinningsstationerna och underlätta återanvändning/ återbruk genom samarbete
med frivilligorganisationerna kommer, under förutsättning att de genomförs, ha en
positiv inverkan då återanvändning och återvinning förhoppningsvis kommer att
öka.
Region Gotland kan, om föreslagna förbättringar genomförs, vara en förebild på
Gotland avseende bland annat återanvändning.
Om återanvändning och återvinning av material ökar, så minskar behovet av att ta ut
jungfruligt material från jordens ändliga resurser. Det är alltid mer resurseffektivt att
använda ett material flera gånger än att förbränna det och tillverka nya produkter av
jungfruligt material (se även kap 4.4).
1

Källa FTI
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Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken omfattning
människors beteenden förändras. Sådant tar tid, men på lång sikt bedöms de positiva
miljökonsekvenserna kunna bli stora.
4.2.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

För att minska negativ påverkan, eller öka positiv påverkan, på materiella tillgångar
och resurshållning vid genomförande av planen bör även beaktas att förändring av
konsumtionsmönster, attityder och beteende för att uppnå förändringar kräver ett
långsiktigt arbete. Det är viktigt att ha stor uthållighet beträffande
informationsinsatser som syftar till att förändra beteenden, eftersom detta tar lång
tid. Välplanerade informationsinsatser bedöms dock kunna få stor positiv påverkan
på lång sikt.
I arbetet med ökad återanvändning/återbruk bör säkerställas att inte gifter som borde
ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som återanvänds/återbrukas.

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö;
Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade
insamlingssystem eller liknande och hur dessa påverkar bebyggelse och kulturmiljö.
4.3.1

Nuläge och förutsättningar

Gotland består av centralorten Visby och totalt av 92 socknar i vilka större eller
mindre tätorter/ byar är lokaliserade. Visby är sedan 1995 upptagen på Unescos
världsarvslista och speciell hänsyn behöver därför tas till kulturmiljön vid planering
av insamling av avfall och vid planering av hur källsortering ska kunna öka i
befintliga bostadsområden utan att påverka bebyggelse och kulturmiljö negativt.
4.3.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon särskilt negativ miljöpåverkan
på bebyggelse och kulturmiljö under förutsättning att hänsyn tas till världsarvet
Visby vid utbyte av sopkorgar och anläggande av källsorteringsmöjligheter.
4.3.3

Positiv miljöpåverkan

Om planerade förättringar avseende att tidigt i planprocessen få in avfalls- och
släckvattenhantering, genomförs kan detta innebära positiv miljöpåverkan eftersom
efterkonstruktioner ofta blir svårare och dyrare att få till.
Föreliggande avfallsplan bedöms i övrigt inte innebära någon ytterligare positiv
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö.
4.3.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

Det är viktigt att samarbete sker mellan många olika grupper som exempelvis planoch bygglovshandläggare, världsarvsamordnare, stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare
och avfallsutvecklare för att utforma offentliga källsorteringssystem i världsarvet
Visby.
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4.4 Luft och klimatfaktorer
Luft och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala
uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och miljö.
Här behandlas främst transporternas påverkan och insamling av matavfall.
4.4.1

Nuläge och förutsättningar

De vanligaste luftföroreningarna består av kväve- och svaveloxider, marknära ozon
samt svävande partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem
lokalt, till exempel för människors hälsa, när höga halter uppstår nära en
föroreningskälla eller inom ett tätt befolkat område. I en studie som presenterades
20091 uppskattades att höga partikelhalter orsakar mer än 5 000 förtida dödsfall i
Sverige per år1.
De högsta föroreningsnivåerna för luft på Gotland finns i Visby och föroreningarna
utgörs i huvudsak av partiklar. För partiklar har miljökvalitetsnormerna överskridits
de senaste åren. Ett åtgärdsprogram har fastslagits av Miljö- och byggnämnden 22
maj 2019. För utomhusluft gäller luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477).
Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större delen av
de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.
Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst transporter med
tyngre fordon för insamling av avfall och transport till behandlingsanläggning, men
även av privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall vid
återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det är dock bara en mycket liten del
av utsläppen av klimatpåverkande gaser på Gotland som kommer direkt från
avfallshanteringen.
Behandlingsanläggningar för avfall finns både på Gotland och på fastlandet för vissa
avfallsslag. Förpacknings- och tidningsavfall transporteras till
återvinningsanläggningar på fastlandet.
4.4.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat. Detta
bedöms kunna uppstå främst på grund av ökade transporter av utsorterat avfall.
Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider,
koldioxid och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt.
Konsekvenser på människans hälsa kan bli exempelvis att fler får nedsättning av
lungfunktion och cancer2. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd temperatur och
förändrat klimat. Miljökonsekvensernas omfattning bedöms dock som små med

1 IVL 2009, ”Quantification of population exposure to PM2.5 and PM10 in Sweden 2005”, B 1792
2

Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and
biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt
mycket små partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer.
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hänsyn till avfallshanteringens ringa andel av transportsektorns utsläpp av
föroreningar.
Från de deponier som finns i kommunen avgår deponigas i olika grad beroende på
vad som har deponerats. Deponigas innehåller bland annat metangas, som är en
klimatpåverkande gas. Metangas är en kraftigare klimatpåverkande gas än koldioxid
och det är viktigt att säkerställa att det inte sker betydande läckage till luft.
4.4.3

Positiv miljöpåverkan

Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimatfaktorer. Detta
bedöms uppstå främst på grund av arbetet med områden som syftar till att:


Minska mängden uppkommet avfall.



Öka materialåtervinningen.



Ta hand om deponigas

Minskad mängd avfall
Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen, genom minskade
utsläpp både vid tillverkning och vid behandling av avfall. Om mängden avfall som
uppstår i kommunen skulle minska med exempelvis 50 kg/person och år (totala
mängden hushållsavfall på Gotland 2017 var ca 622 kg/person), skulle den totala
minskningen bli drygt 2 900 ton avfall, vilket skulle medföra minskade utsläpp av
koldioxid från avfallshanteringen med uppskattningsvis 3 500 ton
koldioxidekvivalenter1. Som en jämförelse skulle detta motsvara ca 1 700 000 mil
bilkörning2.
Arbetet för en ökad återanvändning/ återbruk som planeras bedöms ha stor positiv
miljöpåverkan på luft och klimat.
Ökad materialåtervinning
Resultat från livscykelanalyser3 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är större vid
materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden transporter bedöms öka.
Det är således bättre ur miljöhänseende att återvinna material så många gånger som
möjligt innan det förbränns.
Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan återanvändas
respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela produktionskedjan - från
utvinning till tillverkning och distribution av varor samt vid behandling av avfallet.

1

Folkmängd på Gotland 2017: 58 600 personer. 50 kg x 58 600 personer = 2 930 ton. Enligt Avfall
Sveriges rapport 2014:01 kan minskad mängd avfall ge minskade utsläpp av koldioxid med nästan
1 200 kg koldioxidekvivalenter per ton avfall. 2 930 x 1 200 = 3 516 ton koldioxidekvivalenter.
2 www.miljofordon.se. Bensin ger utsläpp av 2,94 kg koldioxidekvivalenter per liter. I beräkningen har
antagits bränsleförbrukning 0,7 liter per mil.
3 Nordiska ministerrådets rapport 2015:547
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Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och återvinning
kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror minska, åtminstone
på lång sikt. Därmed kan utsläppen minska vid nyproduktion av produkter.
Som exempel kan nämnas att de 1 452 ton plastförpackningar och 2 278 ton
glasförpackningar1, som samlades in på Gotland 2017, bidrog till att CO2-utsläppet
(antalet koldioxidekvivalenter) minskade med drygt 2 000 ton under förutsättning att
allt återvanns, se Tabell 1 nedan. Detta motsvarar i sin tur cirka 1 000 000 mils
körning med en medelstor bensindriven personbil.

Tabell 1

Material

Jämförelse av utsläpp av klimatpåverkande gaser
(ton, koldioxidekvivalenter CO2e), från användning av jungfrulig råvara
respektive från återvinning. Källa: www.atervinningsindustrierna.se.

CO2e-utsläpp
för
jungfruligt
material

Glas
Plast
Totalt

2 050
3 049
5 099

CO2e-utsläpp för
Minskat
att
CO2e-utsläpp
materialåtervinna tack vare
materialåtervinning
1 139
911
1 888
1 161
3 027
2072

De åtgärder för förbättring av materialåtervinningen av övrig plast och textilier som
planeras kommer att kunna innebära minskad klimatpåverkan.
Ta hand om deponigas
På Gotland har arbete med att ta hand om metangas från deponier även vid låga
halter metan (regenerativ termisk oxidation) pågått under några år.
Omhändertagandet sker med energiåtervinning. Om arbetet fortsätter på andra
nedlagda deponier är det mycket positivt ur klimatgassynpunkt.

1 Statistik från FTI visar att under 2017 samlades 24,77 kg plast, 38,64 kg glas, 68,87 kg
pappersförpackning, 33,270 kg returpapper och 3,66 kg metall in per invånare på Gotland.
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4.4.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan och öka positiv
miljöpåverkan

För att minska negativ påverkan på luft och klimatfaktorer vid genomförande av
planen föreslås bland annat att:


Utsläpp från transporter kan minskas genom förbättrad ruttplanering och
gemensamma hämtställen.



Under förutsättning att det relativt nya metangasomhändertagandet visar sig
fungera kan detta genomföras även på övrig nedlagda deponier

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten
Här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier men även till viss del
återvinningscentraler och avfallsanläggningar.
4.5.1

Nuläge och förutsättningar

Nedlagda deponier
Utsläpp till mark och vatten sker exempelvis i form av lakvatten från aktiva och
nedlagda deponier. På Gotland finns 57 stycken identifierade nedlagda deponier.
Dessa är till största delen klassade enligt Metodik för inventering av förorenade
områden (MIFO) fas 1. En plan för för fortsatt undersöknings- och
efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland har tagits fram
och beslutats av Tekniska nämnden. Ett utdrag ur rapportern finns i bilaga 3 till
avfallsplanen
För närvarande återanvänds endast mindre mängder schaktmassor i
sluttäckningsarbetena.
Återvinningscentraler och avfallsanläggningar
Det finns idag sju stationära återvinningscentraler på Gotland; Fårösund, Hemse,
Klintehamn, Ljugarn, Slite, Burgsvik och Visby. På återvinningscentralerna kan
tidningar och förpackningar, elavfall, metall, textil, övrig plast, trädgårdsavfall och
träavfall lämnas. Blandat brännbart grovavfall, behandlat/impregnerat trä och
deponiavfall lämnas mot avgift.
I kommunen finns dessutom flera andra anläggningar för återvinning och
bortskaffande av avfall. Se även Bilaga 1 Nulägesbeskrivning.
Återföring av slam
En diskussion pågår i Sverige om återföring av slam till åkermark. För närvarande
återförs en mindre del (ca 17% år 2018) av det certifierade slammet till åkermark på
Gotland. Större delen av slammet, såväl certifierat som ocertifierat, transporteras till
fastlandet för fortsatt behandling eller spridning.
Övriga källor till utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering
När avfall förbränns, vilket sker med en stor del av hushållsavfallet, uppstår olika
sorters aska. En viss del kan under vissa förutsättningar användas för
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anläggningsändamål, men aska från förbränning av blandat hushållsavfall måste i
dagsläget deponeras. Det är därför extra viktigt att det avfall som skickas till
förbränning inte innehåller farligt avfall. Det är också viktigt att mängden avfall som
förbränns minskar genom att ta vara på sådant som kan återanvändas,
materialåtervinnas eller behandlas biologiskt.
Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid hantering
av farligt avfall.
4.5.2

Negativ miljöpåverkan

Risk för utsläpp till mark och vatten föreligger främst genom nedlagda deponier,
som kan behöva åtgärder i någon omfattning. Följden av läckage av miljöfarliga
ämnen kan bli störningar i ekosystemet. Flera av de nedlagda deponierna bedöms
behöva någon form av åtgärd eller behöver ytterligare bedömning. Det bedöms
därför finnas en risk för utsläpp till mark och omfattningen av konsekvenserna beror
av typ och omfattning av utsläppet.
Genomförandet av planen bedöms inte öka risken för utsläpp till mark och vatten
under förutsättning att återanvända massor kvalitetssäkras så att inte massor med
höga föroreningshalter återanvänds.
4.5.3

Positiv miljöpåverkan

Det arbete som planeras avseende återanvändning av massor i sluttäckning kommer
att vara positivt ur ett resurshushållnings- och exploateringsperspektiv eftersom
användningen av jungfruliga massor kommer att minska.
Genom att motverka ökningen av mängden avfall i samhället genom ökad
återanvändning samt minska mängden farligt avfall, kan mängden material som
utvinns ur jordskorpan på lång sikt minska och därmed även tillförseln av mängden
giftiga ämnen till omgivande natur och miljö. Den positiva miljöpåverkan av ökad
återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på sikt bli stor.
4.5.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
miljöpåverkan

Det är viktigt att säkerställa att de massor som återanvänds är av rätt kvalitet och att
de inte är förorenade så att föroreningarna sprids.
I arbetet med sluttäckning av deponier behöver hänsyn tas till följder av
klimatförändringar som exempelvis ökad och minskad vattenhalt i marken samt
uppkomna mängder lakvatten.
Ytterligare kunskap avseende påverkan på åkermark från slam behöver inhämtas för
att kunna ta faktabaserade beslut om hur hanteringen av slammet ske i framtiden.

4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera aspekter
samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att förbättrad insamling
av grovavfall bedöms bidra till positiv miljöpåverkan genom bättre
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materialåtervinning. Förbättrad insamling av grovavfall bedöms dock även kunna
bidra till negativ miljöpåverkan på ”Luft och klimatfaktorer” genom att mängden
transporter kan komma att öka genom ökad insamling.

5 Sammanfattande bedömning
5.1 Betydande miljöpåverkan
Syftet med avfallsplanen är att främja en hållbar utveckling. Planen bidrar i
huvudsak till en positiv påverkan på människors hälsa och miljön.
Genomförandet av avfallsplanen bedöms medföra flera positiva miljökonsekvenser,
framförallt genom förbättrad hushållning med jordens ändliga resurser och minskad
föroreningsbelastning på miljön.
De mål som på lång sikt (längre än planperioden) bedöms medföra störst betydande
positiv miljöpåverkan är:


Arbete med att ta fram möjligheter och inspirera till en resurssnål livsstil
som i det långa loppet kan bidra till större medvetenhet hos individer och
mindre avfall.



Arbetet med förebygga och återanvända/återbruka avfallet från kommunala
verksamheter.

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst till följd av transporter
som ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller.
Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt, om informationsinsatserna
är välplanerade, kan det få stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och
minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.
Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av
avfallsplanen vara liten.

5.2 Nationella miljömål
Avfallsplanens mål och åtgärder ligger i linje med nationella miljökvalitetsmål och
mål i Sveriges nationella avfallsplan med avseende på ökad återanvändning av
avfall, ökad återvinning av hushållens avfall, minskad nedskräpning, utsortering av
matavfall och minskat matsvinn.
Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till
globala och nationella miljökvalitetsmål. Sammantaget bedöms de nationella
miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av avfallsplanens åtgärder.
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5.3 Åtgärder mot negativ påverkan
Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planens åtgärder för att
motverka negativ miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan:


För att minska negativ påverkan på människors hälsa vid genomförande av
planen bör bland annat hänsyn tas till avfallshanteringen tidigt i processen för
fysisk planering av nya bostadsområden och offentliga områden för att
motverka exempelvis buller och tillse att gott avfallsomhändertagande kan
genomföras.



För att minska negativ påverkan, eller öka positiv påverkan, på materiella
tillgångar och resurshållning vid genomförande av planen bör även beaktas
att förändring av konsumtionsmönster, attityder och beteende för att uppnå
förändringar kräver ett långsiktigt arbete. Det är viktigt att ha stor uthållighet
beträffande informationsinsatser som syftar till att förändra beteenden,
eftersom detta tar lång tid. Välplanerade informationsinsatser bedöms dock
kunna få stor positiv påverkan på lång sikt.



I arbetet med ökad återanvändning/ återbruk bör säkerställas att inte gifter
som borde ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som
återanvänds/återbrukas.



Det är viktigt att samarbete sker mellan många olika grupper som
exempelvis plan- och bygglovshandläggare, världsarvsamordnare och
avfallsutvecklare för att utforma offentliga källsorteringssystem i världsarvet
Visby.



Utsläpp från transporter kan minskas genom förbättrad ruttplanering och
gemensamma hämtställen.



Under förutsättning att det relativt nya metangasomhändertagandet visar sig
fungera kan detta genomföras även på övrig nedlagda deponier



Det är viktigt att säkerställa att de massor som återanvänds är av rätt kvalitet
och att de inte är förorenade så att föroreningarna sprids.



I arbetet med sluttäckning av deponier behöver hänsyn tas till följder av
klimatförändringar som exempelvis ökad och minskad vattenhalt i marken
samt uppkomna mängder lakvatten.



Ytterligare kunskap avseende påverkan på åkermark från slam behöver
inhämtas för att kunna ta faktabaserade beslut om hur hanteringen av
slammet ske ske i framtiden.

5.4 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av föreslagen
avfallsplan vara positiva. De negativa konsekvenserna av genomförandet av planen
bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för ökad mängd transporter av
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olika typer av avfall. Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling
och ansluter till de nationella miljömålen.

6 Uppföljning av åtgärder för att minska
miljöpåverkan
De åtgärder som föreslås i denna miljöbedöming kommer att följas upp genom
uppföljningen av avfallsplanen, framförallt av teknikförvaltningen. För de
målsättningar och aktiviteter som Region Gotland har störst möjlighet att påverka
har teknikförvaltningen huvudansvaret för att avfallsplanen genomförs, följs upp,
revideras och återrapporteras till regionfullmäktige.
Uppföljningen bedöms vara tillräcklig.
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Uppföljning av tidigare avfallsplan för
Gotlands kommun
1. Bakgrund
Region Gotlands föregående avfallsplan reviderades under 2006–2007. I denna bilaga
följs avfallsplanens mål upp utifrån nuläget med avläsningsår 2017.
2. Mål från tidigare avfallsplan
I föregående avfallsplan sattes följande mål upp för Region Gotland:









Kommunen ska verka för att komposterbart avfall sorteras ut för biologisk
behandling i rena fraktioner samt att mull och näringsämnen i kompostjord kan
återföras till kretsloppet.
Den sammanlagda mängden mat- och restavfall1 (insamlade fraktioner exkl.
producentansvarsmaterial) ska minska ca 10 procent jämfört med 2005 års nivå i kg
per person. Minst 30 procent av den totala mängden mat- och restavfall ska sorteras
ut i den komposterbara fraktionen.
Mängden grovavfall som läggs på deponi ska minimeras. Andelen insamlat osorterat
grovavfall ska minska jämfört med 2005 års nivå räknat i kg per person.
Källsorteringen av tidningar och förpackningar inom producentansvaret ska öka
varje år jämfört med 2005 års nivå räknat i kg per person.
Källsorteringen av elavfall inom producentansvaret ska öka varje år jämfört med
2005 års nivå räknat i kg per person.
Mängden farligt avfall från hushåll som samlas in ska öka till 5 kg per person och år.

För att uppfylla dess mål planerades följande åtgärder att genomföras:


Satsning på informations- och kommunikationsinsatser, exempelvis
o − Satsning på informationsmaterial och förbättringar av hemsida.
o − Informationskampanjer riktat till allmänheten om källsortering och
farligt avfall.
o − Underlätta sorteringen vid återvinningscentralerna bl.a. genom
enhetlig information och skyltning.
o − Projekt för verksamheters avfall.



Utveckling av miljöstyrande taxor, exempelvis
o − Införande av vägning av hushållsavfallet vid hämtning så att hushållen
betalar efter vikt istället för volym.
o

1

− Differentierade avgifter för källsorterat avfall och blandat avfall.

Benämning i tidigare avfallsplan: kärl- och säckavfall

Bilaga 6
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Tabell 1 visar föregående avfallsplans mål för avfallsmängder till och med år 2010
jämfört med år 2005. Tabellen visar även utfallet år 2017 och bedöms därefter om målet
anses uppfyllt ( ) eller ej ( ).
Tabell 1 Avfallsmängder år 2005, mål för 2010 samt utfall 2017 (kg/person)
2005

Mål
2010

2017

Brännbar fraktion kärl- och
säckavfall (restavfall)

2232

140

166

Komposterbar fraktion kärl och
säckavfall (matavfall)

03

60

58

Grovavfall samt elavfall till
återvinning

125

175

276

Grovavfall till sortering/deponi

67

25

25

Tidningar och förpackningar till
återvinning

149

175

157

Farligt avfall från hushåll

3,6

5,0

5,7

Totalt

568

580

622

Uppfyllt
2017

Mängden mat- och restavfall till förbränning har minskat men överstiger fortfarande
målet. Mängden komposterbar fraktion uppfylls däremot i dagsläget. Den totala
mängden mat- och restavfall har inte minskat.
Mängden grovavfall samt elavfall till återvinning har ökat markant jämfört med 2005.
Målet uppsatt för 2010 anses uppfyllt. Mängderna till deponering har minskat och
uppfyller målnivån.
Tidningar och förpackningar till återvinning har ökat men är ännu inte i nivå med
målen.
Mängden insamlat farligt avfall från hushåll har ökat de senaste åren och ligger strax
över målet.
Totalt sett har mängden hushållsavfall ökat ned drygt 50 kg/person sedan 2005 och
ligger över målnivån för 2010.
I Tabell 2 visas en sammanställning över kommunens mål i föregående avfallsplan samt
en kommentar om huruvida målen är uppfyllda i dagsläget eller ej.

Tabell 2 Uppsatta mål i föregående avfallsplan och uppföljning
Kommunen ska verka för att komposterbart avfall sorteras ut för
biologisk behandling i rena fraktioner samt att mull och näringsämnen i
kompostjord kan återföras till kretsloppet.

2
3

Kärl- och säckavfall 2005
Ingår i kärl- och säckavfall år 2005

Idag sorteras komposterbart
avfall ut till biologisk
behandling.

Avfallsplan Region Gotland 2020-2030
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Den sammanlagda mängden mat- och restavfall (insamlade fraktioner
exkl. producentansvarsmaterial) ska minska ca 10 procent jämfört med
2005 års nivå i kg per person. Minst 30 procent av den totala mängden
mat- och restavfall ska sorteras ut i den komposterbara fraktionen.

Mängderna är oförändrade. 26
procent utgörs av den
komposterbara fraktionen.

Mängden grovavfall som läggs på deponi ska minimeras. Andelen
insamlat osorterat grovavfall ska minska jämfört med 2005 års nivå
räknat i kg per person.

Mängderna har minskat till
deponering. Andelen grovavfall
till återvinning har ökat.

Källsorteringen av tidningar och förpackningar inom producentansvaret
ska öka varje år jämfört med 2005 års nivå räknat i kg per person.

Mängderna har ökat, dock inte
enligt satt målnivå.

Källsorteringen av elavfall inom producentansvaret ska öka varje år
jämfört med 2005 års nivå räknat i kg per person.

Uppgifter saknas.

Mängden farligt avfall från hushåll som samlas in ska öka till 5 kg per
person och år.

Mängderna har ökat.

-
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Sammanställning av mål och aktiviteter
Inriktningsmål och Delmål

Ansvar

1: På Gotland genereras mindre avfall
1.1 Region Gotlands verksamheter minskar mängden inköpta engångsartiklar med 25% till år 2025.
1.2 På Gotland köps, tillagas och serveras inte mer mat än vad som går åt - minskade mängder matavfall med 25% inom skola, vård och omsorg till år 2025.
1.3 Region Gotlands verksamheter minskar mängden onödiga utskrifter – införande av obligatorisk bekräftelse före utskrift på samtliga utskriftsenheter senast år
2022.
1.4 Region Gotlands verksamheter återanvänder, designar om och reparerar istället för att köpa nytt – minskade inköp av inventarier och anläggningsmaterial med
10% till år 2025.

Alla
UAF, SOF, HSF
RSF
Alla

2: År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare att återanvända/återbruka begagnade varor. Återanvändning av bygg- och
rivningsavfall har ökat.
2.1 År 2025 finns minst 3 ”Fixotek” på Gotland där medborgare möts och reparerar, lagar, fixar och ökar livslängden på tillverkade produkter, varor och material.
Arbetet ska genomsyras av hållbarhet, både social -, ekonomisk - och miljömässig hållbarhet.
2.2 Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder samt vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10% till år
2023 (positiv andel på 5-gradig skala, jmf 58% 2018).
2.3 Alla återvinningscentraler på Gotland utvecklas till mötesplatser för återbruk och kommunikation kring kretslopp och hållbarhet senast 2025.
2.4 En återbruksgalleria färdigställs år 2025.
2.5 År 2021 ingår avfallsplanering samt släckvattenhantering vid framtagande av nya detaljplaner och bygglovshandläggning.

TKF, SOF, UAF
TKF
TKF, SBF
TKF
TKF, SBF

3: År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.
3.1
3.2
3.3
3.4

Sopkorgsfritt Gotland 2030: Enhetlig källsortering vid 4 av Gotlands större evenemang 2023.
Tillgänglighet och kundservice på Region Gotlands återvinningscentraler ska öka: kundnöjdhet ”ÅVC-index” minst 70% år 2023 (jmf 63% 2017).
Insamlade textilier som inte kan återbrukas ska materialåtervinnas senast 2023.
Insamlad övrig plast (som inte är en förpackning) som inte kan återbrukas ska materialåtervinnas senast 2025.

TKF
TKF
TKF
TKF

4: Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland. År 2025 har återvinningen av energi- och näring från avfall ökat.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

År 2023 återförs 50% av slammet från Gotlands avloppsreningsverk till kretsloppet på ett för människa och miljö hållbart sätt.
År 2023 är föreslagna åtgärder från ”Genomlysning av slamprocessen” genomförda.
År 2025 har den lokala produktionen av biogas och biogödsel ökat med 50%.
Allt utsorterat brännbart avfall, som inte kan återanvändas eller återvinnas på annat sätt, används som energi- eller kolkälla på Gotland senast år 2025.
Antalet ärenden om otillåten eldning av avfall halveras till år 2025.

TKF, HSF
TKF
TKF, SBF, RSF
TKF
SBF
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5: Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva deponier.
5.1 Utsläpp av växthusgaser från Gotlands deponier har minskat med 50% år 2025.

TKF, SBF

5.2 År 2025, i enlighet med framtagna ”Riktlinjer för efterbehandlingsåtgärder”, står återanvändning av massor för 75% av materialet vid sluttäckningsarbeten.
5.3 År 2022 ska mängden avfall som deponeras understiga 10 kg/invånare (jmf 19 kg år 2018).
5.4 Utifrån framtagen ”Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland” har efterbehandlingsåtgärder på
ytterligare 5 nedlagda deponier utförts år 2025.
5.5 År 2021 har tillförlitliga transportvägar för smittförande avfall, animaliska biprodukter och farligt avfall från Gotland till godkända avfallsmottagare säkerställts.

TKF, SBF
TKF
TKF
TKF, RSF, HSF

6: År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark skräpfria.
6.1 Håll Gotland Rent: 10% av medborgarna, företagen och samtliga förvaltningar deltar i det förebyggande arbetet mot nedskräpning år 2023.
6.2 Sopkorgsfritt Gotland 2030: Antalet sopkorgar på Gotland ska halveras till år 2024.
6.3 Sopkorgsfritt Gotland 2030: Källsortering på offentlig plats i slutna behållare har ersätt sopkorgarna 2030.

Alla
TKF
Alla

Förslag på aktiviteter
Aktiviteter Inriktningsmål 1: ”På Gotland genereras mindre avfall”.
1.A.1
1.A.2
1.A.3
1.A.4
1.A.5
1.A.6
1.A.7
1.A.8

Ställa krav vid upphandling som syftar till att förebygga avfall.
Utbilda upphandlare och upphandlande verksamheter i hur hållbarhet kan vägas in i upphandlingar.
Ta fram tips och råd om förebyggande och återanvändning av avfall.
Begränsa sortiment och inköpsmöjligheter – samordna inköp.
Förbättra möjligheterna att planera så att rätt mängd mat tillagas i skolor, vård och omsorg.
Starta avfallsförebyggande projekt i verksamheter (nuläge/mäta/väga, idéer, ansvar, åtgärda, följ upp/mäta/väga och återkoppla).
Se över möjlighet att skapa ett internt byt-ut-verktyg, en bytes-site, för begagnade varor och material inom Region Gotlands verksamheter.
Bibehålla och utöka befintliga återbruks- och återvinningsverksamheter samt underlätta för nya avfallsförebyggande verksamheter.

Aktiviteter Inriktningsmål 2: ”År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare att återanvända/återbruka begagnade varor.
Återanvändning av bygg- och rivningsavfall har ökat.”
2.A.1
2.A.2
2.A.3
2.A.4
2.A.5
2.A.6
2.A.7
2.A.8
2.A.9

Samverkan mellan Region Gotland och återbruksaktörer kring Fixotek, återbruk, återbruksgalleria och statistik.
Framtagande av utvecklingsplan för återvinningscentralerna.
Genomförande av plockanalys på insamlat grovavfall på återvinningscentralerna.
Se över möjlighet att skapa ett internt byt-ut-verktyg, en bytes-site, för begagnade varor och material inom Region Gotlands verksamheter.
Utbilda upphandlare och upphandlande verksamheter i hur hållbarhet kan vägas in i upphandlingar.
Möjliggöra återanvändning av de massor (jord och schaktmassor) som uppkommer i Region Gotlands verksamheter och projekt.
Ta fram informationsmaterial och välkomna studiebesök.
Genomföra kundundersökningar.
Ta fram en kommunikationsplan för implementering av avfallsplanen på hela Gotland.
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Aktiviteter Inriktningsmål 3: ”År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.”
3.A.1
3.A.2
3.A.3
3.A.4
3.A.5
3.A.6
3.A.7
3.A.8
3.A.9

I samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen införa källsortering på offentlig plats och bostadsnära insamling av tidningar och förpackningar.
Tillse att samtliga verksamheter och arbetsställen inom Region Gotland källsorterar och optimerar avfallshanteringen.
Genomförande av återkommande plockanalyser på mat- och restavfall samt på brännbart grovavfall för uppföljning av genomförda åtgärders resultat.
Implementera enhetlig information och skyltning för källsortering av avfall på hela Gotland inklusive transportvägar till/från ön (flyg- och färjetrafik) och evenemang.
Kommunikation med nyinflyttade och vid ägarbyten om förebyggande arbete och källsortering.
Se över driftsform, placering, bemanning och öppettider för Region Gotlands återvinningscentraler.
Förbättra insamlingssystem för textilier och övrig plast.
Säkerställa materialåtervinning av textilier och övrig plast.
Planera och förbättra avfallshantering från fartyg.

Aktiviteter Inriktningsmål 4: ” Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland. År 2025 har återvinningen av energi och näring från avfall ökat.”
4.A.1 Certifiera slam från avloppsreningsverk och genomföra slamrevisioner, som granskar kvaliteten på slam, uppmärksammar avsättningsmöjligheter och identifierar behov av åtgärder för
att förbättra kvaliteten och främja användning av slam på åkermark.
4.A.2 Sprida kunskap kring slam från avloppsreningsverk till enskilda och livsmedelsindustri.
4.A.3 Se över läkemedelshantering och läkemedelsanvändning inom hälso- och sjukvård för att förebygga läkemedelsrester i slammet och behov av rening.
4.A.4 Rena avloppsvatten vid sjukhus, vårdinrättningar och äldreboenden för att minska läkemedels- och antibiotikarester i avloppsslammet.
4.A.5 Undersöka möjlighet att omhänderta latrinavfall lokalt på Gotland.
4.A.6 Använda den fiktiva figuren ”Toa Uppström” vid kommunikation för att bibehålla och förbättra kvaliteten på slammet.
4.A.7 Delta i utformningen och arbetet i ett ”VA-innovationsråd”, i enlighet med den framtagna VA-planen för Region Gotland. VA-innovationsrådet ska verka stödjande och drivande i
innovationsarbetet kopplat till vatten och avlopp.
4.A.8 Införande av papperspåsar för insamling av matavfall, som ökar fiberinnehållet och därmed bidrar till ökad produktion av biogas och biogödsel.
4.A.9 Genomförande av plockanalys på mat- och restavfall samt på brännbart grovavfall för uppföljning av genomförda åtgärders resultat.
4.A.10 Tillse att samtliga verksamheter och arbetsställen inom Region Gotland sorterar ut sitt matavfall.
4.A.11 Utvärdera Betalsopsäcken och föreslå åtgärder som underlättar sortering av avfall.
4.A.12 Kartlägga flöden av organiskt avfall som transporteras till fastlandet för behandling.
4.A.13 Påbörja förebyggande arbete när det gäller invasiva arter, så att inte spridning sker via kompost- eller rötningsrest som återförs till kretsloppet.
4.A.14 Förbättra hanteringen av träavfall som samlas in på Region Gotlands återvinningscentraler, för ökat lokalt omhändertagande som energi- eller kolkälla på Gotland.

Aktiviteter Inriktningsmål 5: ”Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva deponier”.
5.A.1
5.A.2
5.A.3
5.A.4
5.A.5
5.A.6
5.A.7
5.A.8

Arbeta efter, utveckla och följa upp ”Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda deponier inom Region Gotland”.
Undersöka utsläpp av växthusgaser från Gotlands nedlagda deponier och planera lämpliga efterbehandlingsåtgärder.
Sprida erfarenheter från den innovativa behandlingen av deponigas från Visby deponi (regenerativ termisk oxidation) som kombineras med energiåtervinning till fjärrvärmenätet.
Återanvända de massor som uppkommer i Region Gotlands verksamheter.
Utveckla mottagnings- och behandlingsmöjligheter för Slite Avfallsanläggning och deponi.
Separat insamling av gips på Region Gotlands återvinningscentraler, för återbruk/återvinning.
Utveckla hantering och avsättning av de fraktioner som tidigare deponerats.
I dialog med Destination Gotland säkerställa att det avfall som måste lämna Gotland kan göra det i enlighet med gällande lagstiftningar.
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Aktiviteter Inriktningsmål 6: ”År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark skräpfria”.
6.A.1
6.A.2
6.A.3
6.A.4
6.A.5
6.A.6
6.A.7

Inspirera till och arrangera aktiviteter årligen inom konceptet Håll Gotland Rent.
Genomföra skräpmätningar och sammanställa kostnader för nedskräpning för uppföljning av genomförda åtgärders resultat och motivation till nya åtgärder.
Ta fram en plan för minskad nedskräpning med årlig budget och förebyggande åtgärder.
Aktivt byta ut öppna sopkorgar till slutna avfallsbehållare med källsorterat innehåll.
Dialog med turistorganisationer om förebyggande arbete, källsortering och nedskräpning.
Fastighetsägare med säsongsuthyrning informeras om källsortering och nedskräpning för att minska mängden mat- och restavfall (hushållssopor) i offentliga papperskorgar.
Dialog med myndigheter om förebyggande arbete samt uppföljning av anmäld nedskräpning.

RSF – Regionstyrelseförvaltningen
SBF – Samhällsbyggnadsförvaltningen
TKF – Teknikförvaltningen
UAF – Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
SOF – Socialförvaltningen
HSF – Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2019/2099
23 augusti 2019

Maria Söderdahl

Tekniska nämnden

TKF Tjänsteskrivelse Parkering Visby Lasarett
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner utvärderingen och lämnar den till fullmäktige för
beslut.

Sammanfattning

Regionfullmäktige gav vid sammanträdet 2019-06-17 Tekniska nämnden i uppdrag
att till budgetavstämningen 2019 återkomma med en utvärdering av arbetet med att
förbättra parkeringssituationen vid Visby Lasarett, RF §184.
Teknikförvaltningen har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen en
arbetsgrupp vilken löpande arbetar med frågorna kring parkeringen vid Visby
Lasarett. Nedan listade förslag till åtgärder har tagits fram sedan tidigare.


Bygga cykelgarage med laddning.



Se över vad som kan göras med kollektivtrafiken i syfte att se om man kan få
en bättre kollektivtrafiksanslutning till Lasarettet. En lösning för bättre
kollektivtrafik som är mer anpassad till arbetstider på lasarettet efterfrågas
liksom bussar som går oftare till lasarettet och att anslutningar stämmer med
landsbygdstrafiken.



Se vad som kan göras med parkeringsplatserna vid sjön. Kan fler
parkeringsplatser anläggas?



Korsningen Lasarettsgatan – St. Göransgatan ses över i syfte att höja
fotgängares och cyklisters säkerhet.



Införa en personalparkering för medarbetare. En gräns införs så att de som
bor längre bort än en fastställd sträcka från lasarettet omfattas. Detta bör
utredas av HSF avseende lämplighet och administrativt behov.



Samverka med HSFs personalgrupper avseende helhetslösningen.
HSF tar fram personalriktade aktiviteter för att t.ex. stimulera cykling och
bussåkande.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2019/2099

Av ovanstående åtgärder har dessa utförts:


Ett cykelgarage för elcyklar är under uppförande och beräknas vara klart i
början av september 2019.



Parkeringen närmast havet är avgiftsbelagd vilket tillgängliggjort fler
parkeringsplatser för patienter och besökare.



Personalparkering finns sedan 2018-06-11 för hälso- och
sjukvårdsförvaltningen på norra delen av tomtmarken.



Inledande möte med Reserådgivare för Hållbara Transporter har hållits för
att se vilka personalriktade aktiviteter som skulle vara lämpliga att genomföra
inom HSF.

Bedömning

Arbetsgruppens uppfattning är att sommaren 2019 fungerat bättre än tidigare år, med
undantag för Medeltidsveckan (v 32) då belastningen på området var väldigt hög.
Personalparkeringen är fullbelagd dagligen. Enhetschef eller motsvarande är behörig
beställare av parkeringstillstånd som på uppdrag sedan utfärdas av vaktmästeriet
(RSF). Enligt instruktion till behöriga beställare inom HSF krävs att den anställde har
minst 3 km till arbetet för att få ett parkeringstillstånd. Rutin från HSF finns i
Docpoint som reglerar detta.
HSF rapporterar två avvikelser där patienter missat tid för behandling/besök med
hänvisning till brist på parkeringsplats och ny tid bokats. De har även mottagit ett
antal klagomål avseende parkeringen vid lasarettet.
TKF har haft ökad bevakning på parkeringen och under Medeltidsveckan utfärdades
drygt 60 anmärkningar för otillåten parkering vilket är att jämföra med ett tiotal
övriga sommarveckor.
Någon justering av kollektivtrafikens tidtabeller är inte genomförd. Matchning mot
scheman bedöms omöjligt då start- och stopptider varierar väldigt.
Förslag till nästa steg är att införa parkeringsavgifter på hela tomtmarken, alltså även
personalparkeringen som idag är gratis, likande det system som används på Visborg.
Detta som ett led i att utreda verkligt behov av parkeringsplatser.
En osäkerhetsfaktor angående parkeringsytorna på Visby Lasarett är det pågående
projektet med en eventuell ombyggnad av akutmottagningen.
Barn- och genusperspektivet – N/A.
De ekonomiska konsekvenserna av avgiftsbelagda platser även för personal är
administrativa kostnader för betallösningen likt den som används på Visborg. Detta
får utredas närmare efter beslut om införande av avgifter men bedöms inte
avgörande i frågan.
Landsbygdsperspektivet är centralt i arbetet med parkeringen vid Visby Lasarett då
de som bor utanför Visby har större behov av att ta bilen till lasarettet oavsett om det
handlar om personal, patienter eller besökare. Reglering genom avgifter på samtliga
parkeringsplatser tillgängliggör fler platser vilket efterfrågas.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2019/2099

Beslutsunderlag

RF §184
Tjänsteskrivelse 2019-08-23
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2649
26 augusti 2019

Emilia Friberg Olsson

Tekniska nämnden

Översyn lekplatser
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att följande lekplatser avvecklas pga att de inte möter
den säkerhetsmässiga standard som krävs;
 Fårösund: Biskopshöjden
 Slite: Åkervägen
 Slite: Sportvägen
 Klintehamn: Klaves hage
 Visby: Hamnplan
 Visby: Kasper Höjers Park

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har under sommaren arbetat med att inventera de lekplatser
som Region Gotland har på allmän plats. Efter förändrade ekonomiska
förutsättningar har en inventering behövts för att få en uppdaterad bild av vad som
finns på varje lekplats, se vilken standard lekplatserna håller samt vara ett underlag
för en kommande lekplatsplan.
Teknikförvaltningen uppskattar att en renovering av lekplatserna skulle kosta runt 3,5
miljoner kronor men att det framförallt behövs resurser i form av personal för att
upprätthålla en säker standard på lekplatserna. Lekplatser kräver tillsyn och måste
vara säkra för barn att använda, vilket ställer krav på underhåll och drift. Minskade
ekonomiska resurser har som följd att Region Gotland får svårt att bibehålla en säker
standard på alla de allmänna lekplatserna samtidigt som löpande arbete såsom
ogräsborttagning i sandlådor och målning av lekredskap genomförs. I dagsläget finns
ingen budget för underhåll utan enbart för drift vilket försvårar att större arbeten på
lekplatserna genomförs.
I samband med inventeringen har flera lekplatser pekats ut som undermåliga samt för
att de inte följer den antagna strategin för lekplatser: Strategi för lekplatser och utegym som
tillhör Region Gotland när det gäller t ex placering.
Följande lekplatser pekas ut:
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Fårösund: Biskopshöjden



Slite: Åkervägen



Slite: Sportvägen



Klintehamn: Klaves hage



Visby: Hamnplan



Visby: Kasper Höjers Park

Enligt lekplatsstrategin kan mindre lekplatser läggas ner för att samla satsningar på
temalekplatser som är centralt placerade i orten. I dagsläget finns inte de ekonomiska
resurserna för att anlägga en central lekplats eller för att renovera och underhålla
lekplatserna. Därför föreslås att lekplatserna tas bort utan anläggning av en ny central
lekplats. Det innebär dock inte att någon av orterna kommer att vara utan lekplats.
Det finns en större lekplats vid Eneqvist väg i Slite, i Kronhagsparken i Fårösund
och i Klintehamn anläggs en ny stor lekplats under hösten.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att det inte finns resurser att renovera, underhålla och
drifta de utpekade lekplatserna.
Lekplatserna utanför Visby har gemensamt att de är nedgångna och inte är placerade
på en central och lättillgänglig plats dit många barn hittar och kan ta sig.
Lekplatsernas placering och skick gör att dem i enlighet med den antagna
lekplatsstrategin ska tas bort i samband med utveckling av en större, central
temalekplats. Att lägga pengar på att renovera lekplatser som förr eller senare ska tas
bort är i en ansträngd budget inte rimligt.
Lekredskapet på lekplatsen vid Hamnplan i Visby är uttjänt och närheten till
Almedalen gör att det inte finns behov av nyanläggning. Kasper Höjers park är en
liten lekplats i ett område med större lekplatstäthet än resten av Visby. Sett till den
geografiska fördelningen av lekplatser i Visby är detta en lekplats vars resurser istället
kan läggas på att höja standarden på omgivande lekplatser. Borttagandet av
lekplatserna har inte en negativ påverkan på målet om att varje barn i Visby ska ha
500 meter till en lekplats.
Teknikförvaltningen ser inte att en nedläggning av lekplatserna kommer att resultera i
sparade resurser utan att resurserna har saknats för att underhålla lekplatserna och
upprätthålla en säker standard. Lekplatserna har med åren utarmats genom att
lekredskap har slitits ut utan att ersättas.
Teknikförvaltningen anser att borttagandet av lekplatserna kommer att påverka barns
tillgång på lekplatser negativt men att barnens miljö blir säkrare då risken för att
utsättas för kroppskada genom att använda ett eftersatt eller trasigt lekredskap
minskar.
Teknikförvaltningen anser att förslaget kommer att få konsekvenser för både
landsbygd och stad då de utpekade lekplatserna finns i både serviceorterna och
Visby. Befolkningsunderlaget är av vikt vid fördelningen av resurser vilket har lett till
en högre lekplatstäthet i Visby där det bor fler barn som kan nyttja lekplatserna, och
färre lekplatser i serviceorterna. Borttagandet av lekplatser kan därmed bli tydligare i
serviceorterna.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/2649

Beslutsunderlag

Översyn av lekplatser 2019-08-26
Strategi för lekplatser och utegym som tillhör Region Gotland 2016-11-16
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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